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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. DO’A 

Pengertian berdo'a adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah 

SWT, tetapi bukan berarti hanya orang yang terkena musibah saja yang layak 

memanjatkan do'a. Sebagai seorang Muslim kita layak berdo'a walaupun dalam 

keadaan sehat. Do'a merupakan unsur yang paling esensial dalam ibadah. Sebagaimana 

Sabda Rasulullah saw "Do'a itu ibadah" dan  "Tiada sesuatu yang paling mulia dalam 

pandangan Allah, selain dari berdo'a kepada-Nya, sedang kita dalam keadaan lapang 

(Mulyani, dkk, 2013). 

Setiap muslim sadar bahwa upaya dan usaha yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari di dunia ini tidak lepas dari kehendak Allah. Setiap muslim menyadari 

bahwa kelemaha.n dan ketidak mampuan dirinya dalam menentukan hasil dari usaha 

dan upaya yang dilakukan adalah Allah (Aziz, 1992). 

Manusia tidak terlepas dari godaan mahluk Allah yang lain, yakni godaan 

syaitan, baik berupa jin ataupun manusia. Maka dari itu manusia harus berdo’a kepada 

Allah yang maha kuasa agar didalam usaha selalu mendapat lindungan Allah serta 

dijauhkan dari bencana (Aziz, 1992). 

2.2. Google Cloud Speech API 

Saat ini pengembangan API dari Google semakin beragam, melalui API 

memungkinkan developer mengambil data menggunakan serangkaian prosedur standar 

untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Google juga telah mengembangkan layanan 

berupa Google Cloud Platform yaitu layanan yang terdiri dari komponen utama untuk 

membangun aplikasi berbasis cloud (Intan, Saputra, Handani, & Diniary, 2017). 

Google speech API atau Google Voice search diluncrukan pada tahun 2008 di 

Amerika Serikat untuk beberapa tipe smartphone. Google speech API adalah sebuah 

framework yang dikembangkan oleh Google untuk mengenali suara, mengubahnya 

menjadi string (teks) dan memasukkanya ke dalam halaman pencarian Google 
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sehingga akan tampil hasil pencarian berdasarkan input suara. Pengenalan suara 

dilakukan pada server Google menggunakan algoritma Hidden Markov Model 

(HMM). Dengan kata lain input suara yang diterima oleh perangkat Android 

(smartphone) akan dikirimkan ke server Google, yang selanjutnya server Google 

melakukan pengenalan dan mengubahnya menjadi teks menggunakan algoritma 

HMM. Hasil konversi suara menjadi teks kemudian dimasukkan dalam halaman 

pencarian Google kemudian server Google akan mengirimkan hasil pencarianya 

tersebut ke perangkat Android (Supriyanta, Pudji, & Bekti, 2014). 

Goole Speech API adalah suatu pengembangan teknis dan system yang 

kemungkinan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. 

Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-

kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokan sinyal digital 

tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat (Arifin, 

Marisa, & Wijaya, 2016). 

Dictionary digunakan untuk menghubungkan model akustik dengan 

vocabulari kata. Model bahasa mengurangi jumlah kombinasi kata yang disetujui 

berdasarkan aturan bahasa dan informasi statistik dari teks yang berbeda. Speech 

recognition system berdasarkan hidden markov model saat ini digunakan luas pada 

teknologi modern. Sistem ini menggunakan fonem atau kata untuk pemodelan. Model 

output merupakan fungsi kondisi propabilitas tersembunyi dan tidak dapat ditentukan 

secara spesifik. Speech recognition system pada umunya mengasumsikan bahwa sinyal 

suara adalah realisasi dari beberapa pesan yang tersandikan sebagai urutan satu atau 

lebih simbol (Supriyanta et al., 2014). Arsitektur Google Cloud Speech API dapar 

dilihat pada gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.1 Struktur Google Cloud Speech API (Intan, Saputra, Handani, & 

Diniary, 2017) 

2.3. Android 

Android pertama kali dimunculkan pada tahun 2008. Namun perjalanan 

panjang Android sendiri jauh sebelum itu. Sekitar tahun 2004, Andrew Rubin atau 

biasa dikenal Andy Rubin menginkubasi Android bersama perusahaan modal Redpoint 

Ventutures. “Android berawal dari satu ide sederhana, sediakan platform mobile yang 

tangguh dan terbuka sehingga bisa mendorong inovasi lebih cepat demi keuntungan 

pelanggan” (Utami, 2011). 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, 

Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang baru yang membuat 

piranti lunak untuk ponsel/smartphone. Untuk mengembangkan Android, dibentuklah 

Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan 

telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan 

Nvidia (Murtiwiyati & Lauren, 2013). Secara garis besar, arsitektur Android dapat 

dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut: 
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1. Applications dan Widgets Applications dan Widgets ini adalah layer dimana 

berhubungan dengan aplikasi saja, dimana biasanya download aplikasi dijalankan 

kemudian dilakukan insta lasidan jalankan aplikasi tersebut. 

2. Applications frameworks ini adalah layer di mana para pembuat aplikasi melakukan 

pengembangan/pembuatan aplikasi yang akan dijalankan di sistem operasi Android, 

karena pada layer inilah aplikasi dapat dirancang dan dibuat, seperti contect 

provider yang berupa sms dan panggilan telepon. 

3. Libraries ini adalah layer di mana fitur-fitur Android berada, biasanya para pembuat 

aplikasi mengakses libraries untuk menjalankan aplikasinya. Berjalan di atas kernel, 

Layer ini meliputi berbagai library C/C++ inti seperti Libc dan SSL. 

4. Android Run Time Layer yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan dimana 

dalam prosesnya menggunakan Implementasi Linux. 

5. Linux Kernel adalah layer dimana inti dari operating system dari Android itu berada. 

Berisi file-file system yang mengatur sistem processing, memory, resource, drivers, 

dan sistem-sistem operasi Android lainnya. Linux kernel yang digunakan Android 

adalah linux kernel release 2.6. 

2.4. Unified Modeling Language (UML) 
UML (Unified Modeling Language) adalah salah satu standar bahasa yang 

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefenisikan requirement, membuat 

analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi 

objek. Pemodelan merupakan gambaran realita yang simple dan dituangkan dalam 

bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. Pemodelan dapat menggunakan bentuk yang 

sama dengan realitas (Rossa A.S, 2013). Pada UML ada beberapa diagram dalam 

melakukan analisa suatu permasalahan: 

2.4.1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use Case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu 

atau lebih actor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, Use Case 
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digunakan untuk mengetahui fungsi aoa saja yang ada dalam sebuah sistem informasi 

dan siapa saja berhak menggunakan fungsi (Rossa A.S, 2013). 

Syarat penamaan pada Use case adalah nam didefenisikan sesimpel mungkin 

dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada usecase yaitu: 

1. Aktor merupakan orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. 

Simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. 

2. Use Case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang 

saling bertukar pesan antara unit atau aktor. 

Simbol-simbol Use case Diagram dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Simbol-simbol Use Case Diagram 

No Simbol Keterangan fungsi 

1 Aktor 

 

Aktor adalah seseorang atau sesuatu yang berinteraksi 

dengan system 

2 Use case 

 

Use Case adalah deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor. 

3 Asosiasi 

 

Asosiasi adalah yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek yang lain. 

4 Generalisasi 

 

Generalisasi adalah hubungan dimana objek anak berbagi 

prilaku dan struktur data dari objek yang ada di atas atau 

sebalik dari bawah ke atas. 

2.4.2. Class Diagram 

Class Diagram merupakan struktur sistem dari segi pendefenisikan kelas-kelas 

apa yang dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki atribut dan metode. Atribut 

merupakan variabel-variabel yang memiliki suatu kelas, sementara metode merupakan 

fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas (Muhammad Fikry, Yusra, Iis Afrianti, 

2015). 

Mendefenisikan metode yang ada di dalam sebuah kelas perlu memperhatikan 

apa yang disebut dengan Cohesion dan coupling. Cohesion merupakan ukuran seberapa 

dekat keterkaitan instruksi antara metode terkait satu sama lain. Coupling adalah 
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ukuran seberapa dekat keterkaitan instruksi antara metode yang satu dengan metode 

yang lain dalam sebuah kelas (Rossa A.S, 2013). Simbol-simbol Class Diagram dapat 

dilihat pada tabel 2.2 berikut: 
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Tabel 2. 2 Simbol-simbol Class Diagram 

No Simbol Keterangan fungsi 

1 Class 

 

Class memiliki atribut yang menggambarkan karakteristik 

objek. 

2 Asosiasi 

 

Asosiasi adalah yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek yang lain. 

3 Ternary 

Association 

 

Ternary association berfungsi ketika akan mengaitkan 

lebih dari 2 class. 

2.4.3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam 

urutan waktu. Kegunaanya untuk menunjukan rangkaian pesan yang dikirim antara 

objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Dalam UML, objek, pada 

Sequence Diagram digambarkan dengan segi empat, yang berisi nama dari objek yang 

digaris bawah (Tohari, 2014). Simbol-simbol Sequence Diagram dapat dilihat pada 

tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3 Simbol-simbol Sequence Diagram 

No Simbol Keterangan fungsi 

1 Aktor 

 

Aktor adalah seseorang atau sesuatu yang berinteraksi 

dengan system 

2 Lifeline 

 

Elemen permodelan antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

3 Message 

 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang aktifitas 

yang terjadi 

4 

 

Mengambarkan pesan/hubungan obyek itu sendiri, yang 

menunjukkan urutan kejadian yang terjadi 
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5 

 

Menggambarkan pesan/hubungan antar obyek, yang 

menunjukan urutan kejadian yang terjadi. 

2.4.4. Deployment Diagram 

Deployment diagram menunjukan konfigurasi komponen perangkat lunak 

(artifact) dalam proses eksekusi aplikasi. Node ditampilkan dalam bentuk kotak, 

misalnya device node (komputer dan mobile phone) dan execution environment node 

(misalnya system operasi). Node dapat berada didalam node. 

2.4.5. Requirements 

Requirement merupakan tahap dilakukan identifikasi masalah pada sistem yang 

akan dibangun. Pada proses ini akan dikumpulkan data-data yang berkaitan dengan 

pembuatan sistem. UML menggunakan use cases untuk menangkap kebutuhan 

customer/user. Melalui use cases aktor luar yang berinteraksi dengan sistem 

dimodelkan bersama dengan fungsi-fungsi yang mereka perlukan dari sistem (use 

cases). Aktor dan use cases dihubungkan dengan suatu relasi (relationship). Actor dan 

use case ditampilkan dalam bentuk diagram beserta dokumentasinya pada view 

diagram use case. 

2.4.6. Analisis 

Fase analisis konsen dengan abstraksi primer (kelas dan objek) dan mekanisme 

yang muncul dalam problem domain. Kelas-kelas diidentifikasi bersama dengan 

relasinya satu sama lain, dan ditampilkan pada diagram kelas. Kolaborasi antar kelas 

untuk mengerjakan use case juga dijelaskan melalui model dinamik UML. Pada fase 

analisis ini hanya kelas-kelas dalam problem domain yang dimodelkan, bukan kelas-

kelas implementasi teknik. 

2.4.7. Desain 

Pada tahap desain hasil analisis didetailkan untuk solusi teknik. Kelas-kelas 

baru ditambahkan untuk menyediakan infrastruktur teknik: user interface, penanganan 



 

 

II-9 

 

database untuk menyimpan objek kedalam database, komunikasi dengan sistem lain, 

interfacing dengan peralatan dalam sistem ditambahkan. 

2.4.8. Implemantasi/Programing 

Pada tahap programming kelas-kelas yang dibentuk pada tahap desain 

dikonversi menjadi kode sesungguhnya dalam bahasa pemrograman objeck-oriented 

melalui proses generate. Hasil generate berupa skeleton dari program. Selanjutnya 

menjadi tugas programmer untuk menyelesaikan program hasil generate. Editing yang 

dilakukan oleh programmer tidak akan di dihapus (ditimpa) saat model di generate 

ulang. 

2.4.9. Testing 

Testing terhadap sistem software biasanya berupa tes unit, tes integrasi, tes 

sistem, dan tes acceptance. Tes unit adalah tes terhadap kelas individual atau terhadap 

sekelompok kelas, biasanya dilakukan oleh programmer. Tes integrasi 

mengintegrasikan komponen dan kelas-kelas dalam rangka verifikasi. Tes sistem 

memandang sistem sebagai kotak hitam (black box) dalam rangka validasi bahwa 

sistem berfungsi sesuai dengan harapan end user. Tes acceptance dilakukan oleh 

customer untuk verifikasi bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan, sama seperti tes 

sistem. Test unit menggunakan diagram kelas dan spesifikasi kelas, test integrasi 

menggunakan diagram komponen dan diagram kolaborasi, dan tes sistem 

menggunakan diagram use case untuk melakukan validasi. 

2.5. Unified Process 

Unified Process atau dikenal juga dengan proses iterative dan incremental 

merupakan sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara 

iteraktif dan incremental. Iteraktif dilakukan dalam setiap tahap, atau iteraktif tahap 

pada proses pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan perbaikan fungsi 

yang incremental (bertambah menaik) dimana setiap iterasi memperbaiki iterasi 

berikutnya (Rossa A.S, 2013).  
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2.6. Penelitian Terkait 
Penelitian terkait pada pembangunan aplikasi terdapat pada table 2.4 berikut: 

Tabel 2.4 Penelitian Terkait 

No Peneliti dan Tahun Judul Penjelasan 

1 (Djafar, 2016) Perancangan Aplikasi 

Do’a Dan Wirid Harian 

Muslim Berbasis 

Android 

Aplikasi ini Memudahkan pengguna untuk 

mengetahui amalan sunah (Do’a dan Wirid) 

sehari-hari lewat output informasi Do’a dan 

Wirid yang ditampilkan 

2 (Satria dkk, 2010) Rancang Bangun 

Aplikasi Ibadah Dzikir 

Dan Do’a Harian 

Berbasis Android 

Aplikasi Dzikir dan Do’a dibuat satu kesatuan 

sehingga umat muslim dapat membaca ataupun 

menghafal berbagai dzikir dan Do’a dalam satu 

aplikasi dan terdapat fitur suara yang dapat 

didengarkan secara langsung 

3 (Rahayu, 2015) Rancang Bangun 

Aplikasi Mobile 

Pembelajarn Do’a Islami 

Menggunakan Aumented 

Reality 

Aplikasi pembelajaran Do’a sehari-hari dengan 

menggunakan teknologi augmented reality ini 

dapat meningkatkan ketertarikan dan minat 

anak-anak usia dini dalam mempelajarin serta 

mengasah kemampuan menghafalkan Do’a 

sehari-hari yang dibuktikan dengan hasil 

penilaian kuisioner siswa TK Al Fadholy dari 

total 38 responden sebanyak 67% 

4 (Akhmad Wahyu 

Dani, Andi 

Adriansyah, 2016) 

Perancangan Aplikasi 

Voice Command 

Recognition Berbasis 

Android Dan Arduino 

Uno 

Pada aplikasi ini Android dapat digunakan 

untuk melakukan control terhadap perangkat 

menggunakan Bluetooth dan Microcontroller 

Arduino Uno dan adanya Google Voice 

Command menjadi penerjemah dari Voice 

Command menjadi Text Command 

5 (Lestari, 2014) Aplikasi Do’a Sehari-

Hari Untuk Anak Muslim 

Berbasis Android Pada 

Tk/Tpa Al-Mujahiddin 

Pepabri Sungailiat 

Aplikasi ini membantu TK/TPA dalam proses 

belajar mengajar khususnya pembelajaran Do’a 

sehari-hari. Karena aplikasi ini bisa menjadi 

media pelengkap dalam rangka menghilangkan 

rasa bosan anak ketika mereka belajar dan bisa 

meningkatkan kemauan anak untuk belajar 

 

 

6 (Edwar, 2015) Perancangan Aplikasi 

Mobile Kumpulan Do’a-

Do’a Islam Sesuai Al-

Qur’an Dan Sunnah 

Aplikasi ini bisa membantu umat Islam dalam 

mempelajari maupun menghafal Do’a-Do’a 

sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Sunah 

Rasulullah 

2.7. Aplikasi Pembanding 
Aplikasi pembanding dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut: 
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Tabel 2.5 Aplikasi Pembanding 

No Nama Aplikasi Kelebihan Kekurangan 

1 Do’a Harian 

Islam 

- Berisi list daftar do’a harian 

- Bacaan do’a bertulisan arab 

dan latin 

- Do’a yang tersedia memiliki 

arti 

- Ada sumber do’a 

 

- Tidak ada fitur search pada aplikasi 

- Aplikasi belum tersedia pencarian 

dengan menggunakan speech command 

recognition 

- Tidak bisa menambahkan do’a sendiri 

pada aplikasi 

2 Do’a Do’a - Ada pilihan bahasa pada 

aplikasi 

- Pada aplikasi memiliki menu 

daftar do’a, bookmark, cari 

do’a, laporan masalah, 

pengaturan, FAQ 

- Tidak bisa menambahkan do’a sendiri 

pada aplikasi 

- Aplikasi belum tersedia pencarian 

dengan menggunakan speech command 

recognition 

 


