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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas yang 

disediakan oleh kampus STMIK AKAKOM sebagai pendukung dan 

penunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi para 

mahasiwa. Dengan meningkatkan fungsi perpustakaan secara 

maksimal maka diharapkan juga akan memberikan pendidikan 

yang maksimal bagi para mahasiswa. 

Saat ini sistem pencarian buku di perpustakan STMIK 

AKAKOM dapat diakses dari dalam perpustakaan dan dari web 

perpustakaan, dengan cara pencarian lewat Personal computer 

(PC) yang disediakan oleh perpustakaan dan dapat diakses dari 

mana saja selama Personal computer (PC) atau laptop 

terhubung ke dalam jaringan internet. Pelayanan perpustakaan 

akan lebih baik jika user atau anggota memiliki aplikasi 

perpustakaan yang terdapat pada perangkat handphone agar 

lebih memudahkan user atau anggota untuk mengetahui 

informasi buku-buku yang terdapat diperpustakaan STMIK 

AKAKOM tanpa harus menggunakan Personal computer (PC) 
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yang disediakan oleh perpustakaan dan laptop yang harus 

terhubung ke jaringan internet dan dapat diakses dari mana saja 

tanpa terbatas waktu.  

Google saat ini mengembangkan sistem operasi android 

yang didalamnya terdapat teknologi google speech recognition 

dan text to speech. Speech recognition adalah suatu teknik 

pengembangan yang memungkinkan sistem menerima masukan 

berupa kata yang diucapkan kemudian di ubah menjadi sinyal 

digital dan dicocokan dengan pola tertentu yang disimpan pada 

perangkat. Hasil dari pencocokan kata dapat ditampilkan dalam 

bentuk tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat sebagai sebuah 

perintah untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan text to 

speech adalah aplikasi untuk membaca text pada layar. Fasilitas 

yang disediakan google tersebut dapat digunakan untuk 

membantu melakukan pencarian data baik berbasis suara atau 

text, salah satu datanya adalah “data Buku di perpustakaan 

STMIK AKAKOM”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi 

permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana 

mengembangkan suatu aplikasi pencarian buku di perpustakaan 

STMIK AKAKOM dengan memanfaatkan teknologi google speech 
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recognition dan text to speech yang ada pada handpone berbasis 

android sehingga pencarian dapat dilakukan dengan masukan 

dan keluaran berupa kata yang diucapkan. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang menjadi acuan dalam pengerjaan 

penelitian ini adalah : 

1. Khusus pencari buku teks, skripsi dan tugas akhir. 

2. Kata kunci dari pencarian buku teks adalah judul atau 

nama pengarang, untuk skripsi dan tugas akhir adalah 

judul. 

3. Hasil pencarian berupa informasi judul, nama 

pengarang, nama penerbit, nama pembimbing, nama 

penulis, jurusan, kode rak, kode buku, tahun terbit dan 

sinopsis. 

4. Tidak membahas ketersediaan buku atau skripsi dan 

tugas akhir yang ada diperpustakaan. 

1.4 Tujuan  

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Menghasilkan suatu aplikasi pencarian buku dengan 

memanfaatkan teknologi google speech recognition 
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dan text to speech pada perpustakaan berbasis 

android. 

2. Aplikasi dapat membantu user dalam mendapatkan 

informasi dengan cara mendengarkan tanpa harus 

membaca informasi buku atau skripsi dan tugas akhir 

yang terdapat pada perpustakaan STMIK AKAKOM. 

3. Memudahkan user dalam melakukan pencarian 

dengan menggunakan masukan suara. 

 


