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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 

 Bab ini menjelaskan tentang desain sistem yang dipersiapkan untuk 

pengembangan aplikasi “SubGen”. Desain sistem yang dijelaskan meliputi sistem 

arsitektur, desain setiap fungsi aplikasi, desain antar muka untuk aplikasi desktop, 

dan desain uji coba aplikasi. 

 

3.1. Sistem Arsitektur  

 Aplikasi “SubGen” dijalankan pada platform Windows dan berbasis Java. 

Terdapat empat proses utama yang dikerjakan aplikasi ini, antara lain: konversi 

video masukan ke file audio, identifikasi audio berbahasa Korea dalam bentuk 

teks, penerjemahan teks berbahasa Korea menjadi teks berbahasa Inggris, dan 

pembuatan file .SRT. Alur proses kerja aplikasi “SubGen” ditunjukkan dalam 

diagram arsitektur pada gambar 3.1. 

 Pada tahap pertama aplikasi akan melakukan konversi video masukan 

menggunakan Xuggler native codes dan menghasilkan file keluaran audio bertipe 

WAV. Kemudian kata-kata dalam audio berbahasa Korea bertipe WAV ini akan 

diidentifikasi dalam bentuk keluaran teks. Proses ini adalah implementasi dari 

landasan teori Hidden Markov Model, algoritma Forward-backward, dan 

algoritma Viterbi pada Bab 2. Modul ini menggunakan Sphinx-4 untuk 

mentransform sinyal audio menjadi vektor-vektor fitur. Kemudian menjalankan 

implementasi algoritma Semi-continuous Hidden Markov Model untuk 
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memperoleh teks setiap suku kata dalam audio. Hasil suku kata identifikasi yang 

diperoleh akan disusun kalimat-kalimat menggunakan Hannanum Morphological 

Analyzer. Hasil dari proses ini adalah file TXT berisi kalimat-kalimat berbahasa 

Korea dan waktu pengucapan sesuai dengan audio. File TXT ini kemudian akan 

diterjemahkan menggunakan Google Translate API menjadi file TXT berisi 

kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Berdasarkan file teks ini, aplikasi akan 

membuat file SRT. 

 
Gambar 3.1 Diagram arsitektur aplikasi “SubGen” 
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3.2. Desain Modul 

 Berdasarkan sistem arsitektur yang telah dijelaskan pada subbab 3.1, 

aplikasi “SubGen” dibagi menjadi empat modul utama, yaitu: modul konversi 

video ke audio, identifikasi teks dalam audio, penerjemah teks bahasa Korea ke 

bahasa Inggris, dan pembuatan subtitle file. 

 

3.2.1. Modul Konversi Video ke Audio 

 Pada tahap awal aplikasi “SubGen” melakukan konversi video 

masukan menggunakan Xuggler Java library. Keluaran dari modul ini adalah file 

audio bertipe WAV dengan konten sesuai dengan video masukan bertipe FLV. 

 

3.2.2. Modul Identifikasi Teks Dalam Audio 

 Dalam modul ini, file audio bertipe WAV yang diperoleh dari proses 

sebelumnya dijadikan masukan dan diproses menggunakan Sphinx-4 Java library. 

Keluaran dari modul ini adalah file TXT berisi kata-kata berbahasa Korea sesuai 

dengan konten audio masukan.  

 Gambar 3.2. menunjukkan proses kerja modul identifikasi teks 

menggunakan Sphinx-4. Komponen Frontend, Decoder, dan Knowledge base 

merupakan library dari Sphinx-4; komponen Decoder dan Knowledge base 

hendak dimodifikasi pada bagian State probability computation dengan dirancang 

menggunakan Gaussian densities, kemudian modul Search menggunakan 

algoritma forward-backward. Selain itu pada komponen Knowledge base, modul 

Language model dalam Sphinx-4 menggunakan format JSGF (Java Speech 
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Grammar Format) untuk merancang grammar, namun untuk aplikasi “SubGen” 

akan menggunakan format JSGF grammar. Modul Dictionary pada Knowledge 

base digunakan untuk membaca pronunciation dictionary. Pronunciation 

dictionary adalah kamus kosa kata dan fonem pengucapannya. Hasil dari proses 

ini adalah file TXT dengan konten teks berbahasa Korea dalam bentuk suku kata.  

 
Gambar 3.2 Diagram proses identifikasi teks dari audio file oleh Sphinx-4 (Komponen Decoder 
dan Knowledge base dimodifikasi untuk mengimplementasikan Semi-continuous Hidden Markov 
Model) 

 

3.2.3. Modul Penerjemah teks Bahasa Korea ke Bahasa Inggris 

 Dalam modul ini file TXT berbahasa Korea yang diperoleh dari 

modul sebelumnya akan diterjemahkan menjadi berbahasa Inggris menggunakan 

Google Translate API.  

3.2.4. Modul Pembuatan Subtitle file 

 Modul ini akan menghasilkan subtitle file bertipe SRT berdasarkan 

konten dalam file TXT yang berasal dari modul penerjemah.  
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3.3. Desain Penggunaan Algoritma SCHMM Pada Modul Identifikasi Teks 

Dalam Audio 

 Sesuai dengan desain modul identifikasi teks dalam audio pada subbab 

3.2.2. modul ini mengimplementasikan algoritma Semi-continuous Hidden 

Markov Model pada proses identifikasi teks. Terdapat dua tahap dalam 

implementasi algoritma Semi-continuous Hidden Markov Model untuk identifikasi 

teks pada audio, yaitu tahap pelatihan algoritma SCHMM untuk meningkatkan 

akurasi identifikasi dan tahap identifkasi teks berdasarkan konten audio masukan.  

 

3.3.1. Tahap Pelatihan Algoritma SCHMM (Trainer) 

 Pada tahap ini, SCHMM dilatih untuk meningkatkan akurasi aplikasi pada 

identifikasi bahasa Korea. Tahap ini menghasilkan keluaran acoustic model. 

Acoustic model adalah data statistik state HMM sesuai dengan suku kata dalam 

dictionary. Acoustic model ini nantinya dijadikan referensi pada tahap identifikasi 

teks berdasarkan konten audio masukan. 

 Modul Trainer menerapkan tiga metode untuk meningkatkan akurasi dalam 

acoustic model untuk bahasa Korea sesuai dengan landasan teori pada subbab 2.5, 

antara lain:  

1. Embedded Bootstrapping Training 

Metode ini memungkinkan sistem untuk melatih setiap model phone tanpa 

perlu menggunakan database segmentasi fonem.  
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2. Pendekatan Baum-Welch Untuk Klasifikasi Fonem 

Pada saat melakukan estimasi parameter Hidden Markov Model, digunakan 

algoritma forward-backward untuk menentukan jalur terbaik dalam 

pencocokkan data vektor dengan fonem untuk melakukan permodelan HMM. 

3. Teknik Model Antar-Kata 

Teknik ini digunakan untuk menyelesaikan artikulasi antar kata dalam bahasa 

Korea. 

 Modul Trainer menerima data masukan pelatihan berupa audio bertipe 

WAV dengan konten sebuah kata dan teks transkripsinya. Berikut adalah desain 

proses kerja modul Trainer sesuai gambar 3.3. : 

1. Inisialisasi dan Konfigurasi 

Pada awal proses modul Trainer melakukan konfigurasi untuk komponen-

komponen yang dibutuhkan untuk pelatihan sesuai dengan desain sistem. 

Kemudian komponen-komponen tersebut diinisialisasi, komponen yang 

dimaksud antara lain: data pelatihan, pronunciation dictionary, learner 

(melatih SCHMM dengan implementasi algoritma forward-backward), dan 

jenis acoustic model yang akan digunakan yaitu context-dependent model. 

2. Membaca Data Fitur Dalam Masukan Audio (signal processing) 

Setelah konfigurasi dan inisialisasi selesai, audio masukan akan diproses 

untuk memperoleh data fitur-fitur-nya menggunakan modul FrontEnd dari 

Sphinx-4. 
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3. Pelatihan model 

Data fitur yang diperoleh dari proses sebelumnya dijadikan referensi dalam 

melakukan pelatihan. Dalam proses ini pelatihan mulai dilakukan dengan 

mengambil skor dari fitur dan menentukan HMM menggunakan algoritma 

forward-backward. Hasil skor yang diperoleh disimpan dalam bentuk statistik 

beserta dengan fonemnya sebagai data acoustic model.  

4. Simpan Model 

Data statistik yang diperoleh dari proses sebelumnya disimpan dalam acoustic 

model. Acoustic model ini adalah hasil pelatihan untuk meningkatkan proses 

identifikasi teks pada subbab 3.3.2. 

 
Gambar 3.3. Diagram arsitektur modul pelatihan SCHMM 

 

3.3.2. Tahap Identifikasi Teks Berdasarkan Konten Audio Masukan (Transcriber) 

 Pada tahap ini proses identifikasi teks dalam audio (speech recognition) 

yang sebenarnya dilaksanakan. Modul Transcriber menerima masukan audio 

bertipe WAV dan menghasilkan keluaran hasil transkripsi teks yang sesuai 
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berdasarkan acoustic model dari modul Trainer dan pronunciation dictionary 

yang menyimpan data fonem pengucapan suku kata bahasa Korea.  Berikut adalah 

tahap-tahap dalam modul Transcriber: 

1. Inisialisasi dan Konfigurasi 

Pada awal proses modul Transcriber melakukan konfigurasi untuk komponen-

komponen yang dibutuhkan untuk memperoleh teks transkripsi dari audio 

masukan sesuai dengan desain sistem. Kemudian komponen-komponen 

tersebut diinisialisasi, komponen yang dimaksud antara lain: FrontEnd dan 

Decoder (Sphinx4), KnowledgeBase (acoustic model hasil pelatihan dari 

modul Trainer, pronunciation dictionary, JSGF grammar) 

2. Membaca Data Fitur Dalam Audio Masukan (signal processing) 

Setelah konfigurasi dan inisialisasi selesai, audio masukan akan diproses 

untuk memperoleh data fitur-fitur-nya menggunakan modul FrontEnd dari 

Sphinx-4. 

3. Mencari skor HMM yang Sesuai Dengan Data Referensi Dalam 

KnowledgeBase 

Pada tahap ini modul Transcriber mulai melakukan pencarian skor HMM 

yang sesuai dengan data referensi dalam KnowledgeBase menggunakan 

modul Decoder. Decoder terus melakukan pencarian sampai hasil terbaik 

ditemukan menggunakan prinsip Breadth-first Search sampai seluruh konten 

audio selesai dibaca.  
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4. Simpan Transkripsi 

Hasil akhir dari pencarian pada proses sebelumnya disimpan dalam tipe Result 

(Sphinx-4). Result menyimpan daftar transkripsi dan state-nya. Keluaran dari 

modul Transcriber ini adalah teks (String) dari Result.  

 
Gambar 3.4. Diagram arsitektur modul identifikasi teks dalam audio 

 

3.4. Desain Antar Muka 

 Bagian ini menjelaskan desain navigasi untuk aplikasi “SubGen”. Terdapat 

tiga jenis desain antar muka untuk aplikasi ini, yaitu: desain tampilan awal 

(home), desain pencarian video, desain proses pembuatan subtitle. 

3.4.1. Tampilan Awal 

 Pada saat aplikasi “SubGen” pertama kali dibuka desain tampilan awal 

ditunjukkan pada gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. Desain antar muka aplikasi “SubGen” – tampilan awal 
 

3.4.2. Pencarian Video 

 Ketika pengguna aplikasi akan menentukan video yang ingin di-generate 

subtitle-nya maka tombol Add dipilih dan tampilan sesuai gambar 3.6. muncul. 

Desain ini digunakan untuk melakukan navigasi video yang akan dijadikan 

masukan aplikasi. 

 
Gambar 3.6. Desain antar muka aplikasi “SubGen” – pencarian video 
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3.4.3. Proses Pembuatan Subtitle 

 Setelah video masukan dipilih, maka pengguna memilih tombol Generate 

untuk memulai proses pembuatan subtitle. Desain tampilan pada tahap ini 

ditunjukkan pada gambar 3.7.  

 
Gambar 3.7. Desain antar muka aplikasi “SubGen” – proses pembuatan subtitle 

 

3.5. Desain Uji Coba 

 Dalam tahap uji coba akan digunakan data primer berupa sampel video-

video berbahasa Korea sesuai kriteria secara random sampling dengan teknik 

pengujian kuantitatif. Berikut adalah kriteria-kriteria pengujian yang akan 

digunakan: 

3.5.1. Uji Coba Konversi Video ke Audio 

 Untuk tahap ini, uji coba dianggap memenuhi kriteria sukses apabila 

aplikasi dapat menerima masukan video dengan ekstensi .flv dan video dapat 

dikonversi menjadi keluaran .wav audio file dengan durasi dan konten yang sama 

dengan video masukan. Data uji coba berupa 16 video berbahasa Korea dengan 
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durasi dan konten berbeda. Video terdiri dari tiga kategori, antara lain: video 

dengan satu pembicara, dua pembicara (contoh: siaran berita), dan lebih dari dua 

pembicara. 

3.5.2. Uji Coba Pelatihan SCHMM 

 Untuk tahap ini, uji coba pelatihan SCHMM akan dilakukan menggunakan 

database audio berbahasa Korea dan dianggap memenuhi kriteria sukses apabila 

uji coba menghasilkan acoustic model dalam bentuk folder berisi data transkripsi 

bahasa Korea dan model bahasanya. Data uji coba berupa 25 kosa kata dengan 9 

sampel audio untuk setiap kata, setiap audio memiliki intonasi berbeda dan 

diucapkan oleh pembicara berbeda. 

3.5.3. Uji Coba Identifkasi Teks dalam Audio 

 Dalam tahap ini, uji coba dianggap memenuhi kriteria sukses apabila modul 

menghasilkan file keluaran .TXT berisi teks berbahasa Korea sesuai konten audio 

dengan tingkat akurasi berdasarkan akurasi acoustic model hasil uji coba pelatihan 

SCHMM. Presentase akurasi ditentukan berdasarkan jumlah fonem yang sesuai 

dengan transkripsi. 

Terdapat dua jenis audio yang akan digunakan dalam uji coba ini: 

• Uji coba menggunakan data pelatihan SCHMM 

Uji coba ini menggunakan data uji coba 225 audio yang digunakan pada uji 

coba pelatihan SCHMM berupa ucapan kata. Apabila uji coba ini tidak 

memenuhi kriteria sukses  yang telah disebutkan maka dapat diketahui bahwa 

terdapat kekurangan dalam modul pelatihan SCHMM (Trainer). 
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• Uji coba menggunakan audio dari hasil uji coba konversi video ke audio 

Uji coba ini menggunakan data uji coba 16 audio hasil uji coba konversi video 

ke audio berupa ucapan-ucapan kalimat. Apabila uji coba ini tidak memenuhi 

kriteria sukses yang telah disebutkan maka dapat diketahui bahwa terdapat 

kekurangan dalam modul Transcriber. 

3.5.4. Uji Coba Penerjemahan Teks Bahasa Korea ke Bahasa Inggris 

 Tahap uji coba modul ini dianggap memenuhi kriteria sukses apabila modul 

menghasilkan file keluaran .TXT berisi teks berbahasa Inggris sesuai konten dari 

file masukan .TXT berbahasa Korea. Data uji coba berupa 16 teks bahasa Korea 

hasil uji coba identifikasi teks dalam audio. 

3.5.5. Uji Coba Pembuatan Subtitle File 

 Uji coba modul ini menggunakan data masukan teks bahasa Inggris hasil uji 

coba penerjemahan teks bahasa Korea ke bahasa Inggris. Uji coba ini dianggap 

memenuhi kriteria sukses apabila menghasilkan subtitle bahasa Inggris (.SRT) 

dari masukan yang telah ditentukan. Selain itu hasil keluaran; subtitle bahasa 

Inggris benar dan sesuai dengan perkataan yang dimaksud dalam video. Untuk 

kriteria ini akan digunakan data pembanding subtitle bahasa Inggris yang sudah 

ada dari forum. 

 

 

 

 

 




