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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

implementasi dan uji coba aplikasi. Bab ini juga mencakup saran pengembangan 

dan perbaikan Tugas Akhir ini.  

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan uji coba pada Bab 4, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Tugas akhir ini dapat melakukan konversi video menjadi filtered audio 

dengan menggunakan Xuggler library untuk konversi ke audio dan tingkat 

akurasi 100% dan noise filtering menggunakan Sphinx-4 library. 

b. Tugas akhir ini dapat mengimplementasikan algoritma Hidden Markov 

Model untuk mengidentifikasi audio berbahasa Korea dalam bentuk teks 

menggunakan implementasi algoritma semi-continuous Hidden Markov 

Model pada Sphinx-4 library dengan tingkat akurasi 31 %. 

c. Tugas akhir ini dapat menerjemahkan teks berbahasa Korea menjadi bahasa 

Inggris dengan menerapkan Google Translate API. Hasil terjemahan untuk 

setiap kata sesuai, namun untuk penerjemahan kalimat masih belum sesuai. 

Hal ini dikarenakan keterbatasan Google Translate API dalam pengetahuan 

tata bahasa Korea. 
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5.2. Saran 

Saran pengembangan dan perbaikan untuk tugas akhir ini adalah pada area: 

a. Modul pelatihan SCHMM diharapkan dapat menggunakan data uji 

coba dengan kosa kata dan jenis yang lebih lengkap untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Modul pelatihan SCHMM dan identifikasi teks dalam audio 

diharapkan dapat menggunakan pronunciation dictionary yang 

menyimpan kosa kata bahasa Korea yang lebih lengkap. 

c. Pengembangan algoritma semi-continuous Hidden Markov Model 

untuk identifikasi teks pada audio berbahasa Korea karena ditemui 

masalah pada pelatihan Hidden Markov Model untuk fonem, kata, dan 

kalimat. Akurasi dapat ditingkatkan melalui pengembangan algoritma 

ini untuk pencocokkan dan penyimpanan acoustic model. 

d. Pengembangan modul identifikasi teks dalam audio berbasis Java 

untuk aplikasi ini tanpa bergantung pada Sphinx-4 library agar 

penerapan algoritma semi-continuous Hidden Markov Model dapat 

lebih optimal. 

e. Pengembangan modul konversi video ke audio agar dapat melakukan 

konversi video dengan jenis selain .FLV. 

f. Pengembangan modul penerjemahan bahasa Korea ke bahasa Inggris 

untuk penyesuaian tata bahasa Korea. 

g. Pengembangan aplikasi secara keseluruhan untuk waktu generasi 

subtitle yang lebih cepat. 
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