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   BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Video Korea 

 Video berasal dari bahasa Latin videre yang berarti untuk melihat pada pola 

audio. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, video adalah rekaman 

gambar hidup atau program televise untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. 

Video merupakan media visual berupa gambar bergerak (KBBI: 2014). Masukan 

untuk aplikasi SubGen adalah video Korea, video Korea yang dimaksud adalah 

video yang memiliki percakapan dengan bahasa utama Korea, bukan video berisi 

campuran bahasa Inggris dan Korea atau bahasa lain. Video Korea 

merepresentasikan video berisi acara dari media Korea seperti: K-dramas, variety 

show Korea, berita dalam bahasa Korea, dan sejenisnya. 

 

2.2. Subtitle 

 Subtitle adalah terjemahan cetak dari dialog pada film berbahasa asing yang 

ditampilkan pada bagian bawah layar (American Heritage Dictionary of the 

English Language, 2010). Sebuah subtitle harus memiliki kriteria berikut untuk 

tampilan teks dasarnya (ITC “General Requirement for Subtitle Display”) : 

1. Karakter huruf harus memiliki tinggi yang sesuai seperti alfabet pada 

umumnya (A a d) 

2. Setiap kata dipisahkan dengan spasi 
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3. Format: panjang subtitle maksimal dua baris, tiga baris diperbolehkan apabila 

teks pasti tidak akan menutupi gambar penting. 

4. Idealnya setiap subtitle merepresentasikan satu kalimat lengkap 

5. Perhitungan waktu untuk tampilan subtitle per second sangat krusial, karena 

penonton harus memiliki waktu cukup untuk membaca satu subtitle. 

 

2.3. Natural Language Processing 

 Natural language processing adalah cabang ilmu komputer yang berfokus 

pada pengembangan sistem agar komputer dapat berkomunikasi dengan manusia 

melalui bahasa sehari-hari. NLP juga disebut computational linguistic, yang 

berkonsentrasi pada bagaimana metode komputasional dapat membantu dalam 

memahami bahasa manusia. Tujuan dari produksi dan komprehensi bahasa natural 

adalah komunikasi. Proses komunikasi antara pembicara dan pedengar 

ditunjukkan pada gambar 2.1.  

 
Gambar 2.1 Proses komunikasi antara pembicara (speaker) dan pendengar (hearer) 
(sumber: CSS 388:Natural Language Processing Introduction by RJ, Mooney) 
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(Mooney: 2013) Aspek komunikasi untuk pembicara dan pendengar berbeda, 

untuk pembicara: 

1. Intensi: memutuskan kapan dan informasi apa yang harus ditransmisikan 

(strategic generation)  

2. Generasi: menerjemahkan informasi untuk dikomunikasikan (dalam 

representasi logika internal atau “bahasa pikiran”) menjadi kata-kata String 

dalam bahasa natural yang ditentukan (tactical generation) 

3. Sintesis: menghasilkan keluaran sesuai keinginan, teks atau speech. 

Komunikasi untuk pendengar: 

1. Persepsi: memetakan masukan dalam bentuk kata-kata String (speech 

recognition) 

2. Analisis: menentukan konten informasi dari String. Proses analisis 

ditunjukkan pada gambar 2.2. 

a. Synthatic interpretation (parsing): mencari parse tree yang sesuai dalam 

menunjukkan struktur frase dari String. Syntax berfokus pada urutan kata 

yang sesuai dan makna dari pengurutan tersebut. 

- The dog bit the boy 

- The boy bit the dog 

- Bit boy dog the the 

b. Semantic interpretation: ekstrasi makna dari String (logical form). 

Semantics berfokus pada makna literal dari kata-kata, frase, dan kalimat. 

- plant : organisme fotosintesis 

- plant: fasilitas manufaktur 
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- plant: menanam tumbuhan 

c. Pragmatic interpretation: mempertimbangkan hasil dari konteks 

keseluruhan untuk mengetahui makna kalimat. Pragmatics berfokus pada 

konteks komunikatif dan sosial secara keseluruhan dan efeknya pada 

interpretasi. 

- The ham sandwich wants another beer (co-reference, anaphora) 

- John thinks vanilla (ellipsis) 

3. Inkorporasi: memutuskan untuk percaya atau tidak pada konten dari String 

dan menyimpannya 

   
Gambar 2.2 Proses komprehensi modular dalam NLP 
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2.4. Speech to Text 

  Speech to text atau pengenalan ucapan merupakan bagian dari natural 

language processing yang berkonsentrasi pada proses transformasi ucapan (audio) 

menjadi teks. 

 
Gambar 2.3 Diagram model sistem speech to text (sumber: Fundamentals of Speech Recognition 
(Rabiner: 1993)) 

 

  Gambar 2.3 menunjukkan proses speech to text yang dimulai dengan user 

mengucapkan beberapa kata dan menghasilkan sinyal speech. Sinyal ini kemudian 

di-decode menjadi seri kata-kata yang memiliki arti menurut syntax, semantics, 

dan pragmatics. Makna dari kata-kata tersebut akan diproses oleh higher-level 

processor yang menggunakan representasi pengetahuan dinamis untuk 

memodifikasi syntax, semantics, dan pragmatics sesuai konteks dari makna yang 

sebelumnya telah diidentifikasi. Pada tahap ini unsur-unsur seperti humor 

dijadikan pertimbangan untuk menghindari salah makna. Feedback dari higher-

level processing box mengurangi kompleksitas model identifikasi dengan 
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membatasi pencarian kalimat masukan yang valid dari user. Sistem merespon 

user dalam bentuk keluaran pelaksanaan perintah berdasarkan makna masukan.  

 

2.5. Hidden Markov Model 

Hidden Markov Model merupakan model generatif standar untuk 

melakukan prediksi terurut. HMMs banyak digunakan dalam bidang NLP, seperti 

POS tagging. Berdasarkan algoritma HMMs, setiap variable yi memiliki 

ketergantungan pada label yi-1, dan xi hanya bergantung pada yi (Indurkhya: 

2010). Karena xi hanya bergantung pada yi, jika setiap label diamati pada data 

pelatihan, dapat dituliskan secara matematika sesuai persamaan 1. 

𝑝 𝑥! 𝑦!𝜃 = 𝑝(𝑥!|𝜃 !! ) ......................................... (1) 

  HMMs menyediakan framework sederhana dan efektif untuk membuat 

model rangkaian vector spectral berdasarkan waktu. Hampir semua sistem large 

vocabulary continuous speech recognition (LVCSR) dibuat berdasarkan HMMs. 

Untuk membangun sistem speech to text berdasarkan HMMs terdapat beberapa 

langkah penting, antara lain: proyeksi fitur, improved covariance modeling, 

estimasi parameter diskriminatif, adaptasi dan normalisasi, kompensasi noise, dan 

kombinasi sistem multi-pass (Gales: 2007). Komponen dasar dari LVCSR 

ditunjukkan oleh gambar 2.4. 

 



 18 

 
Gambar 2.4 Arsitektur komponen dasar LVCSR berdasarkan HMMs 
(sumber: Foundarions and Trends in Signal Processing Vol. 1, No. 3 (2007) halaman 201) 
 

  Masukan gelombang audio dikonversi menjadi rangkaian vector akustik 

dengan ukuran sama 𝑌  !:! = 𝑦!,… ,𝑦! . Proses ini disebut ekstrasi fitur (feature 

extraction). Kemudian decoder akan mencari rangkaian kata-kata 𝑤  !:! =

𝑤!,… ,𝑤!  yang seharusnya sudah melakukan generasi yang menghasilkan Y, 

yaitu  

𝑤 = argmax  {𝑃(𝑤|𝑌)} ........................................ (2) 

Namun karena 𝑝(𝒘|𝒀) sulit untuk didesain secara langsung, maka dibutuhkan 

Bayes rule yang digunakan untuk transformasi persamaan 2 menjadi persamaan 3. 

𝑤 = argmax  
𝑤

{𝑝(𝑌|𝑤)𝑃(𝑤)} ............................... (3) 
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𝑝 𝒀 𝒘  ditentukan oleh sebuah model akustik dan 𝑃(𝑤) ditentukan oleh model 

bahasa. Unit dasar suara (audio) direpresentasikan oleh model akustik yang 

disebut phone. Sebagai contoh kata “bat” terdiri dari 3 phone /b/ /ae/ /t/. 

 Untuk setiap w, model akustik disintesa dengan kesatuan model-model 

phone agar kata-kata ini dapat sejelas kamus pronounciation. Parameter dari para 

model phone ini diestimasikan dari data pelatihan yang terdiri dari gelombang 

audio dan transkripsi ortografiknya. Model bahasa ditampilkan dalam bentuk 

model N-gram, probabilitas setiap kata dikondisikan hanya untuk pendahulunya 

N-1. Parameter N-gram diestimasikan dengan menghitung N-tuples dalam korpora 

teks yang sesuai. Decoder menjalankan operasi dengan menjelajahi seluruh 

rangkaian kata yang mendekati menggunakan pruning untuk mengeliminasi 

hipotesis yang tidak diinginkan. Ketika mencapai akhir perkataan (speech), 

rangkaian kata yang paling mendekati yang dijadikan sebagai keluaran.  

 Pada rancang-bangun English subtitle generator, transformasi speech to text 

untuk bahasa Korea akan menggunakan context-dependent phone-based semi-

continuous Hidden Markov Model (SCHMM, tied-mixture model). (Kim: 1994) 

Perbedaan HMM dan SCHMM adalah dalam jumlah parameter dan data pelatihan 

yang digunakan dan kompleksitas komputasinya. SCHMM mengintegrasikan 

akurasi kuantisasi ke HMM dan mengurangi estimasi parameter dengan 

menggunakan probabilitas keluaran diskrit berdasarkan Gaussian mixtures.  

 Gaussian mixtures atau penjumlahan Gaussian dengan weight yang 

berbeda-beda. Satu Gaussian didefinisikan oleh sebuah mean, varian, vektor, dan 
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matriks co-varian atau vektor varian untuk Gaussian multi-dimensi. Dimensi dari 

vektor-vektor varian sesuai dengan data masukan (sinyal audio). 

 Context-dependent phone-based SCHMM adalah implementasi SCHMM 

dengan menggunakan 3 states yang saling dependen satu sama lain dan 8 transisi. 

SCHMM ini digunakan untuk permodelan fonem dari masukan audio.  

 Sistem SCHMM untuk aplikasi SubGen memiliki tiga fitur, yaitu metode 

embedded bootstrapping training untuk melatih setiap model phone tanpa 

menggunakan database segmentasi fonem. Kedua dalam estimasi parameter 

HMM, digunakan algoritma forward-backward. Kemudian pada metode ketiga, 

teknik modeling antar kata dalam batasan fonem digunakan untuk menyelesaikan 

kata-kata berdasarkan urutan dan artikulasinya. Dalam teknik ini artikulasi dari 

kata berbahasa Korea yang telah diposisikan dan kata lain yang mengikutinya 

ditentukan dan diidentifikasi.   

 

2.6. Algoritma Forward-Backward 

 Algoritma forward-backward memiliki peran penting dalam implementasi 

Hidden Markov Model untuk decoding atau pencarian rangkaian state yang sesuai 

untuk HMM suatu fonem. Sesuai dengan namanya, algoritma ini menerapkan 

melakukan dua langkah, yaitu forward yang menggunakan variabel alpha dan 

backward menggunakan variabel beta. Pada tahap awal diasumsikan aplikasi 

memiliki panjang rangkaian dan beberapa state yang memungkinkan bernama S. 

Untuk setiap rangkaian state s1, ..., sm anggota S maka potensial dari rangkaian 

state tersebut dapat direpresentasikan sebagai persamaan 4. 
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𝜓 𝑠!… 𝑠! = 𝜓(𝑠!!!, 𝑠! , 𝑗)!
!!!  ...................... (4) 

 Berdasarkan persamaan 4 maka s0 didefinisikan sebagai *. * adalah simbol 

awal dalam model. 𝜓(𝑠, 𝑠!, 𝑗) ≥ 0  untuk 𝑠, 𝑠! ∈ 𝑆, 𝑗 ∈ {1…𝑚}  adalah fungsi 

potensial yang menghasilkan nilai transisi state s ke s’ pada posisi j dalam 

rangkaian. Ketika sebuah HMM diimplementasikan pada masukan 𝑥!… 𝑥! maka  

fungsi 𝜓(𝑠!!!, 𝑠! , 𝑗) dapat didefinisikan sebagai persamaan 5. 

𝜓 𝑠!, 𝑠, 𝑗 = 𝑡 𝑠 𝑠! ℯ 𝑥! 𝑠  .............................................. (5) 

𝜓 𝑠!… 𝑠!     = 𝜓(𝑠!!!, 𝑠! , 𝑗)!
!!!  .................................. (6) 

= 𝑡 𝑠! 𝑠!!! ℯ 𝑥! 𝑠!

!

!!!

 

= 𝑝(𝑥!… 𝑥!, 𝑠!… 𝑠!)  

Hasil dari perhitungan diatas 𝑝(𝑥!… 𝑥!, 𝑠!… 𝑠!)  adalah fungsi massa 

probabilitas HMM. Gambar 2.5 menjelaskan tahap-tahap dalam implementasi 

algoritma forward-backward dalam HMM. Asumsi masukan adalah rangkaian 

yang terdiri dari state-state S dengan panjang m, dan fungsi potensial 𝜓(𝑠!, 𝑠, 𝑗) 

untuk 𝑠, 𝑠′ ∈ 𝑺 dan 𝑗 ∈ {1…𝑚}, maka dilakukan perhitungan sesuai persamaan 7. 

𝑍 = 𝜓(𝑠!… 𝑠!)!!…!!  ..................................................... (7) 

Untuk setiap 𝑗 ∈ 1…𝑚 ,𝑎 ∈ 𝑺, 

𝜇 𝑗, 𝑎 = 𝜓(𝑠!… 𝑠!)!!…!!:!!!!  ........................ (8) 

Untuk setiap 𝑗 ∈ 1… 𝑚 − 1 ,𝑎, 𝑏 ∈ 𝑺, 

𝜇 𝑗, 𝑎, 𝑏 = 𝜓(𝑠!… 𝑠!)!!…!!:!!!!,!!!!!! ...... (9) 
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Variabel a merepresentasikan alfa untuk forward dan variabel b adalah beta untuk 

backward. 

 
Gambar 2.5. Tahap-tahap implementasi algoritma forward-backward dalam HMM 
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2.7. Xuggler 

 Xuggler adalah Java API untuk melakukan kompres, modifikasi, dan 

re-kompres berbagai macam file media (atau stream). Untuk modul konversi 

video ke audio, aplikasi ini menggunakan beberapa modul dari Xuggler antara 

lain:  

1. MediaTool  

a. IMediaReader 

Interface ini digunakan untuk membaca video dan melakukan decode data 

dari media video tersebut. 

b. IMediaWriter 

Interface ini digunakan untuk melakukan encode dari data video menjadi 

file audio bertipe WAV. 

c. MediaListenerAdapter, IMediaListener 

Class ini adalah implementasi dari IMediaListener untuk mengeksekusi 

method-method dari modul-modul Xuggler. 

d. ToolFactory 

ToolFactory adalah class yang digunakan untuk menyimpan pengaturan 

untuk Xuggler API 

2. Xuggler IStreamCoder 

Class ini digunakan untuk mengambil data video dan codec yang nantinya 

akan di-decode dan di-encode kembali menjadi file audio. 
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2.8. Sphinx-4 

 Sphinx-4 adalah sistem identifikasi suara (speech recognition library) 

yang mengimplementasikan Hidden Markov acoustic model dan n-gram language 

model. Sphinx-4 merupakan versi Java dari sistem Sphinx dengan tingkat akurasi 

terbaik diantara versi lainnya. Gambar 2.5 menunjukkan sistem arsitektur Sphinx-

4. Aplikasi “SubGen” menggunakan modul FrontEnd dari Sphinx-4 library untuk 

mentransformasi file WAV menjadi data vektor-vektor fitur secara numerik. Hasil 

transformasi ini akan di-decode menggunakan modul Decoder.  

 
Gambar 2.5 Sistem Arsitektur Sphinx-4 
 

 Terdapat tiga komponen utama dalam sistem Sphinx-4, yaitu: 

Frontend, Decoder, dan Knowledge base. Modul Frontend menerima masukan 

file audio, memproses sinyal-sinyal audio tersebut dan menghasilkan data 

keluaran vektor-vektor fitur dari audio tersebut. Kemudian modul Decoder  

menjalankan proses identifikasi data vektor-vektor tersebut. Modul Decoder 

terdiri dari modul konstruksi graph yang bertugas menerjemahkan berbagai jenis 
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language model standar menjadi format internal. Kemudian language model yang 

telah diterjemahkan bersama dengan kamus dan informasi struktural dari satu set 

atau beberapa acoustic model parallel digunakan sebagai referensi untuk membuat 

language Hidden Markov Model tersebut. Hasil HMM ini digunakan oleh modul 

Search untuk menentukan jalur terbaik untuk memperoleh phone atau state hasil. 

Modul Search ini membutuhkan skor dari vektor fitur, skor ini dihitung oleh 

modul Probability Computation. Dalam implementasinya, modul Graph 

Construction disebut dengan linguist dan modul Score Computation disebut 

dengan acoustic scorer. 

 

2.8.1. Modul Decoder 

 Dalam decoder berbasis HMM, pencarian dilakukan melalui sebuah 

jaringan, directed acyclic graph (DAG) yaitu hasil kombinasi language-HMM 

dan waktu. Language-HMM adalah sebuah graph paralel berseri, setiap jalur 

(path) mewakili sebuah urutan kata. Graph ini memiliki iterasi-iterasi yang 

memungkinkan penyimpanan urutan-urutan kata. Graph dari language-HMM ini 

adalah komposisi dari struktur bahasa dan struktur topologi dari acoustic model 

seperti ditunjukkan pada gambar 2.6. 

 Modul Graph Construction (linguist) menggunakan keluaran dari 

modul lain untuk membangun language model kemudian mengintepretasikan 

language model tersebut menjadi satu format JSGF (Java Speech Grammar 

Format) secara paralel. Hasil grammar kemudian dikonversi menjadi sebuah 

language-HMM menggunakan modul lain terpisah dari modul Grammar 
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Construction. Linguist melakukan konversi graph kata menjadi language-HMM 

secara dinamis, yaitu dengan merancang HMM baru untuk grammar node yang 

belum diinisialisasi menggunakan context dependent phonemes dalam batasan 

kata. Dengan menggunakan metode ini maka akurasi dari language-HMM akan 

bertambah sejalan dengan semakin banyaknya identifikasi audio ke teks yang 

dilakukan. 

 

Gambar 2.6 (a) Language graph untuk bahasa sederhana dengan perbendaharaan dua kata. (b) 
Language-phonetic graph yang diambil dari (a). (c) Language-phonetic-acoustic graph yang 
diambil dari (b). (d) Jaringan terbentuk sebagai hasil kombinasi (c) dan graph linear vektor data 
observasi 
 

 Untuk modul Search, pencarian dilakukan menggunakan pendekatan 

campuran antara implementasi algoritma forward-backward dalam batasan fonem 

dan algoritma Viterbi. Algoritma ini direpresentasikan dalam bentuk fungsi 

dengan satu parameter berdasarkan skor jalur jaringan linguist. Parameter dari 

fungsi ini hanya boleh bernilai 0,∞ . Secara matematika, fungsi ini menjalankan 
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𝜂 –norm pada skor yang diperoleh dari kumpulan 𝜋 edges incident pada sebuah 

node U pada jaringan yang sedang dicari sesuai persamaan 7. 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑈 = 𝑝𝑟𝑜𝑏  (𝜋)!!∈!

!
!..................... (7) 

Ketika 𝜂 = 1, program akan menjalankan decoding secara algoritma forward-

backward seperti ditunjukkan pada persamaan 8. 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑈 = 𝑝𝑟𝑜𝑏  (𝜋)!∈!  ............................. (8) 

Ketika 𝜂 = ∞, program akan menjalankan decoding secara algoritma Viterbi 

sesuai persamaan 9. 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑈 = 𝑚𝑎𝑥!∈!(𝑝𝑟𝑜𝑏 𝜋 ) ................... (9) 

 Modul Search akan membangun sebuah pohon hipotesa menggunakan 

algoritma token-passing yang menyimpana informasi tentang node yang telah 

dikunjungi dalam jaringan dan catatan kunjungan dari semua jalur aktif selama 

pencarian berlangsung. Setiap token menyimpan keseluruhan skor acoustic dan 

language dari jalur yang dikunjungi, referensi language-HMM, dan identifikasi 

kerangka fitur masukan, dan referensi ke token sebelumnya untuk backtracing. 

Referensi ke language-HMM memungkinkan searchManager untuk 

menghubungkan sebuah token ke senone, context-dependent phonetic unit, 

pronunciation, kata, dan grammar state. Modul Search ini juga berkomunikasi 

dengan modul State Probability Estimation (acoustic scorer) untuk memperoleh 

skor acoustic untuk data saat ini. Hasil dari modul Search ini adalah dalam bentuk 

token tree yang dapat di-query untuk memperoleh hipotesis identifikasi terbaik, 
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atau daftar hipotesis. Tree ini juga menyimpan encode dari lattice identifikasi 

pada semua level, senone, fonem, kata, dan sejenisnya. 

 

2.8.2. Modul Frontend 

 Dalam modul Frontend terjadi pemrosesan sinyal audio menjadi 

vector-vektor fitur. . Modul ini dirancang sebagai urutan blok-blok independen 

yang saling berkomunikasi satu sama lain dan dapat digantikan. Setiap blok 

memiliki masukan dan keluaran (contoh: pre-emphasizer, penganalisa spektrum). 

Sehingga keluaran dari blok di posisi tengah dapat dengan mudah dimasukkan ke 

modul lain (misal: modul State Computation). Komunikasi antar blok mengikuti 

desain pull. Dalam desain ini, sebuah blok mengajukan permintaan masukan pada 

blok sebelumnya ketika dibutuhkan. Hal ini bisa diartikan sebagai audio suara 

hanya disimpan dan diproses jika sistem mengajukan identifikasi. Dalam modul 

ini, sistem dapat menentukan awal dan akhir dari audio yang ingin diidentifikasi 

sesuai kebutuhan aplikasi. 

 

2.8.3. Acoustic Scorer 

 Acoustic Scorer atau modul State Output Probabilty Computation 

merupakan modul yang bertugas memproses permintaan dari modul Search. 

Ketika modul Search mengajukan permintaan untuk menghitung skor dari suatu 

state, maka modul akan melakukan operasi matematika dengan referensi dari 

acoustic model. Implementasi dari algoritma Hidden Markov Model dilakukan 

pada modul ini. 
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2.9. Google Translate API 

 Google Translate API adalah library yang digunakan dalam aplikasi 

SubGen untuk melakukan proses penerjemahan teks berbahasa Korea menjadi 

berbahasa Inggris. API ini merupakan layanan berbayar dari Google untuk 

melakukan penerjemahan dengan masukan bertipe String teks dan keluaran teks 

dalam bahasa yang diinginkan. Terdapat tiga fitur dalam layanan Google 

Translate, antara lain: 

1. Translate 

Menerjemahkan teks sumber dari bahasa asal ke bahasa yang diinginkan 

2. Languages 

Memberikan daftar bahasa yang dapat digunakan sebagai bahasa asal dan 

tujuan oleh method translate. 

3. Detect 

Mendeteksi bahasa dari teks sumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




