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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.Melodyne 

Melodyne adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk melakukan editing 

audio dengan cara yang lebih musikal. Hal ini karena pada Melodyne, kita akan 

bekerja dengan not nada bukan dengan bentuk gelombang-gelombang yang 

membingungkan. Melodyne mampu melakukan konversi file audio yang kita buka 

ke dalam bentuk not-not nada yang mudah dimengerti, serta memungkinkan kita 

untuk melakukan editing terhadap not-not nada tersebut. Seperti mengatur 

panjang pendek nada, mengatur amplitudo nada, menghapus nada, bahkan 

melakukan editing pitch. Dengan Melodyne, kita mampu membaca dan 

mengoreksi pitch-pitch yang tidak tepat. Dalam dunia vokal, pitch yang tidak 

tepat akan menghasilkan suara yang false. Namun, hal tersebut dapat diperbaiki 

dengan menggunakan software Melodyne ini, sehingga suara vokal yang 

dihasilkan akan memiliki kualitas yang lebih baik. Melodyne dibuat oleh 

perusahaan asal Jerman, yaitu Celemony Software GmbH. 
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Gambar 2.1. Melodyne 

 

Beberapa kemampuan yang dimiliki oleh software melodyne adalah sebagai 

berikut: 

a. Menaikkan maupun menurunkan nada, baik vokal maupun instrumen 

dengan tetap mempertahankan karakter suara aslinya; 

b. Mampu memperbaiki nada-nada false yang dihasilkan oleh instrumen 

musik maupun vocal; 

c. Mengubah karakter vokal laki-laki menjadi perempuan maupun 

sebaliknya; 

d. Mengubah panjang pendeknya suatu nada; 

e. Melodyne mampu mendeteksi setiap suku kata dari rekaman suara 

manusia, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan editing sesuai 

dengan yang kita inginkan. 
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 2.2. Bagian-bagian Melodyne 

Jendela utama Melodyne terdiri atas tiga buah bagian utama, yaitu editing area, 

global tools dan intelligent macros. Pada gambar 2.2, ketiga bagian tersebut 

ditandai dengan angka 1, 2 dan 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Bagian-bagian Melodyne 

 

- Editing Area ditandai dengan angka 1, pada bagian ini, kita dapat melihat 

dan melakukan editing terhadap not-not yang ditampilkan. Sumbu X 

menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan pitch. 

- Global Tools ditandai dengan angka 2, pada bagian ini, kita dapat 

menjumpai berbagai fungsi global dan tools yang penting untuk 

melakukan editing 

- Intelligent Macros ditandai dengan angka 3, dengan intelligent macros, 

kita dapat memperbaiki pitch dan timing dengan cepat. Kontrol real-

timeunutk pitch, formant dan volume dapat diatur otomatis pada DAW 

(Digital Audio Workstation) yang kita pakai. 
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2.3. Nuendo 

Software ini digunakan untuk merekam dan mengambil suara / input dari 

perangkat gitar, bass atau vocal maupun drum. Software ini dapat take atau mixing 

lagu dengan memasang plugin khusus sehingga ia dapat memasukkan suara 

berupa Midi. Software ini mampu memadukan semua suara dan mengatur pitch, 

tuner, reverb, delay, mid, low-nya bahkan mixing dan mengatur volume dari setiap 

layer. Ketika proses suara telah di-dubbing, proses mixing dapat dilakukan. 

 

2.4. Lagu Teluk Lampung 

Teluk Lampung merupakan salah satu lagu daerah Lampung yang cukup populer. 

Lagu ini bercerita tentang indahnya suasana dan pemandangan yang ada di Teluk 

Lampung. Sampai saat ini, penulis belum menemukan info mengenai siapa yang 

menciptakan lagu ini. Di beberapa situs, penyanyi yang mempopulerkan lagu itu 

adalah Ria Bonita.  

 

2.4.1. Lirik Lagu Teluk Lampung 

Berikut adalah Lirik lagu Teluk Lampung: 

Jak teluk sampai panjang 

lamun tengah debingi 

lampu sinagh menyinagh 

sehelau pumandangan 

 

 

lamun kak ghani minggu 

nayah ulun sai guk san 

bak haga nyari judu 

di saksiko lautan 
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Reff: 

ghang laya helau ghulus 

nutuk pinggegh lautan 

Ngiwi bubaghis lughus 

sehelau pumandangan 

 

lamun jak sana misan 

nyak haga nyita mulang 

nutuk ghik pumandangan 

sayup mata gham mandang 

 

2.4.2. Akord Lagu Teluk Lampung 

Berikut adalah akord dari lagu Teluk Lampung: 

    Am 

Jak teluk sampai panjang 

   E 

lamun tengah debingi 

 

lampu sinagh menyinagh 

   Am 

sehelau pumandangan 

 

lamun kak ghani minggu 

         E 

nayah ulun sai guk san 

 

bak haga nyari judu 

 A 

di saksiko lautan 

 

 

Reff: 

       D 

ghang laya helau ghulus 

       A 

nutuk pinggegh lautan 

    E 

Ngiwi bubaghis lughus 

        A 

sehelau pumandangan 
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      D 

lamun jak sana misan 

       A 

nyak haga nyita mulang 

       E 

nutuk ghik pumandangan 

     Am 

sayup mata gham mandang 

 

2.4.3. Not Angka Lagu Teluk Lampung 

Berikut adalah not angka dari lagu Teluk Lampung: 

Jak teluk sampai panjang 

3   1>  7 6    6  7   1> 
Lamun tengah debingi 

6 6 7 1>7 6 7 
Lampu sinagh menyinagh 

3 5/ 6 7 7 6 7 
Sehelau pumandangan 

6 6 6 2>1>7 1> 
Lamun kak ghani minggu 

3 1>7 6 6 7 1> 
Nayah ulun sai guk san 

6 6 7 1> 7 6 7 
Bak haga nyari judu 

3 5/ 6 7 7 6 7 
Di saksiko lautan 

6 6  6 2> 1>7 6 
Reff: 

  

Ghang laya helau ghulus 

4/>2> 3> 4/>4/>3>2> 
Nutuk pinggegh lautan 

2>2>1/>3>  3>2> 1/> 
Ngiwi bubaghis lughus 

1/>1/>7 2>2>1/>7 
Sehelau pumandangan 

1/>2> 1/>2>2>1/>3> 
Lamun jak sana misan 

4/>2>3> 4/> 4/> 3>2> 
Nyak haga nyita mulang 

2>2> 1/>3> 3> 2>1/> 
Nutuk ghik pumandangan 

1/>1/>7 2>2>1/>7 
Sayup mata gham mandang 

6 6 7 2>1>7 6 
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2.5. Bunyi dan Unsur-Unsurnya 

Bunyi atau suara adalah pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang 

merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, 

padat, atau pun gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, 

batu, maupun udara (Wikipedia, 2014). Manusia mampu mendengar bunyi yang 

memiliki rentang frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Bunyi yang memiliki 

frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik, sedangkan yang memiliki frekuensi 

di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Frekuensi merupakan salah satu unsur dari 

bunyi. Unsur-unsur lain yang dimiliki bunyi adalah amplitudo dan intensitas 

bunyi. 

 

   2.5.1. Frekuensi 

Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam satu detik. Frekuensi memiliki 

satuan yang bernama Hertz (Hz). Frekuensi dapat dirumuskan: 

f = 
1

𝑇
    ...................................................................(1) 

di mana, 

f  = Frekuensi 

T = Periode gelombang 

Periode gelombang sendiri adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah gelombang 

untuk melakukan satu kali getaran. Dengan mengetahui frekuensi suatu bunyi, 

kita juga dapat menghitung panjang gelombang bunyi tersebut dengan 

menggunakan rumus: 

λ = 
𝑐

𝑓
 …………………………………………….(2) 
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di mana, 

λ = Panjang gelombang 

c = kecepatan rambat gelombang/ bunyi 

f = frekuensi 

 

Berdasarkan rentang frekuensinya, suara atau bunyi dikategorikan menjadi 

beberapa tipe, seperti yang bisa dilihat pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 2.1. Pengelompokkan tipe suara berdasarkan rentang frekuensi 

Kategori frekuensi Rentang frekuensi 

Infrasonik 0Hz – 20 Hz 

Pendengaran manusia 20Hz – 20 KHz 

Ultrasonik 20KHz – 1 GHz 

Hypersonik 1GHz – 10 THz 

 

   2.5.2. Amplitudo 

Amplitudo adalah keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan 

amplitudo adalah decibel (db). Bunyi mulai dapat merusak telinga jika tingkat 

volumenya lebih besar dari 85 dB dan pada ukuran 130 dB akan mampu membuat 

hancur gendang telinga.  

   

   2.5.3. Intensitas Bunyi 

Intensitas bunyi adalah arus energi persatuan luas yang dinyatakan dalam satuan 

desibel (dB), dengan membandingkannya dengan kekuatan dasar 0,0002 

dyne/cm2 yaitu kekuatan dari bunyi dengan frekuensi 1000 Hz yang tepat dapat 

didengar oleh telinga normal. 
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Desibel (dB) adalah satuan pengukuran untuk mengukur intensitas suara dan 

diperkenalkan untuk menampung tingkat nada yang luas dalam skala praktis, 

satuan logaritme. 

 

2.6. Audio Analog dan Digital 

   2.6.1. Audio Analog 

Audio analog adalah suara yang dihasilkan dari perubahan gelombang yang 

dikonversi menjadi sinyal-sinyal listrik. Contoh audio analog adalah pada 

mikrofon. Mikrofon bekerja dengan melakukan konversi tekanan gelombang 

suara menjadi voltase dalam sebuah kabel. Tekanan tinggi menjadi voltase positif 

dan tekanan rendah menjadi voltase negatif. Ketika voltase itu menurun dalam 

kabel mikrofon, suara dapat direkam ke dalam tape sebagai perubahan dalam 

kekuatan magnetik. Sebuah speaker bekerja sebagai kebalikan mikrofon, yaitu 

menangkap sinyal voltase dari sebuah mikrofon atau rekaman dan getaran untuk 

membuat kembali gelombang tekanan. 

 

   2.6.2. Audio Digital 

Berbeda dengan suara analog, suara digital adalah suara yang sudah tersimpan 

pada media-media digital. Suara yang dihasilkan dari suara digital tidak lagi 

berdasarkan perubahan gelombang suara aslinya, namun didapat dari data-data 

digital dari suatu bunyi yang telah disimpan sebelumnya. Pada penyimpanan 

digital, gelombang bunyi asli dibagi ke dalam potongan individual, yang disebut 

juga sample. Proses itu dikenal sebagai digitalizing atau sampling audio. 
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   2.6.3. Sample Rate 

Sample rate menggambarkan kisaran frekuensi sebuah file audio. Sample rate 

tinggi semakin mendekati bentuk gelombang digital. Sample rate rendah 

mendekati kisaran frekuensi yang direkam, di mana hasilnya sangat rendah 

dibandingkan suara aslinya. 

Tabel 2.2. Kisaran frekuensi samplerate 

SampleRate Tingkat Kualitas Kisaran Frekuensi 

11.025 Hz Kurang dari Radio AM 0-5.512 Hz 

22.050 Hz Mendekati radio FM 0-11.025 Hz 

32.000Hz Lebih baik dari radio FM 0-22.050 Hz 

44.100Hz CD 0-32.000Hz 

48.000 Hz DAT 0-44.100Hz 

96.000 Hz DVD 0-48.000 Hz 

 

   2.6.4. Bit Depth 

Bit depth menggambarkan kisaran dinamis. Pada gelombang suara dilakukan 

sampling. Setiap sample ditandai dengan angka amplitude mendekati amplitude 

original. Bit depth yang tinggi menyediakan kemungkinan amplitude yang tinggi 

juga sehingga dihasilkan kisaran yang baik. 

 

Tabel 2.3. Bit Depth 

Bit Depth Tingkat Kualitas Amplitudo Kisaran dinamik 

8 bit Telepon 256 48 dB 

16 bit CD 65.536 96 dB 

24 bit DVD 16.777.216 144 dB 

32 bit Terbaik 4.294.967.269 192 dB 
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2.7. Gitar 

Gitar adalah salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Bunyi 

yang dihasilkan gitar berasal dari dawai yang dimilikinya. Gitar dapat dipetik 

dengan menggunakan jari maupun menggunakan plektrum. Plektrum sendiri 

adalah sebuah benda berbentuk lempeng kecil yang digunakan untuk memetik 

gitar, plektrum juga sering disebut dengan nama pick.  

 

 

 

Gambar 2.3. Contoh beberapa bentuk Pick 

 

Pada umumnya, gitar memiliki 6 buah dawai. Saat kondisi tidak ditekan, 6 buah 

dawai tersebut memiliki nada-nada yang berbeda. Setelan nada-nada 6 buah dawai 

ini berbeda pada setiap gitar, tergantung penggunanya. Namun, setelan yang 

paling umum digunakan ditunjukkan pada tabel 2.4.  

 

Tabel 2.4. Setelan nada-nada dawai gitar yang paling umum 

Senar Notasi Saintis Notasi Umum Frekuensi 

Pertama E4 e' 329.63 Hz 

Kedua B3 b 246.94 Hz 

Ketiga G3 g 196.00 Hz 

Keempat D3 d 146.83 Hz 

Kelima A2 A 110 Hz 

Keenam E2 E 82.41 Hz 
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Dawai pertama memiliki nada yang paling tinggi, sedangkan dawai keenam 

memiliki nada yang paling rendah. Nada-nada tersebut dapat diubah-ubah dengan 

cara melakukan penyetelan pada gitar. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Urutan nada pada dawai gitar 

 

Ada dua buah jenis gitar, yaitu gitar akustik dan gitar elektrik. Gitar akustik 

merupakan gitar yang memiliki bagian badan yang berlubang (hollow body). 

Badan yang berlubang ini berfungsi sebagai tabung resonansi untuk memperkuat 

bunyi. Hal ini karena pada gitar akustik, bunyi dari getaran dawai mengalir ke 

bagian badan gitar melalui leher dan jembatan gitar. Jika tidak ada lubang 

resonansi, maka bunyi gitar tidak akan kuat. 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Gitar Akustik 

 

Sedangkan gitar elektrik, tidak memiliki lubang dan tabung resonansi. Bunyi yang 

dihasilkan gitar ini diperkuat secara elektrik. Komponen utama untuk memperkuat 

bunyi gitar elektrik adalah pick up. Pick up berfungsi untuk menangkap getaran 
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dari senar, lalu mengubahnya menjadi sinyal-sinyal listrik. Sinyal listrik ini 

kemudian diteruskan ke pengeras suara atau speaker melalui media kabel maupun 

secara wireless. Suara yang bisa dihasilkan dari gitar listrik biasanya juga sering 

dimanipulasi untuk menghasilkan efek suara yang berbeda, misalnya dengan 

menambahkan efek distorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Gitar Elektrik 

 

2.8. Drum 

Drum adalah kelompok alat musik perkusi yang terdiri atas kulit yang 

direntangkan dan dipukul dengan tangan atau sebuah batang. Selain kulit, drum 

juga digunakan dari bahan lain, misalnya plastik. Drum terdapat di seluruh dunia 

dan memiliki banyak jenis, misalnya kendang, timpani, bodhrán, ashiko, snare 

drum, bass drum, tom-tom, beduk, dan lain-lain (Wikipedia, 2013). Dalam aliran 

musik modern, seperti pop, jazz, dan rock, drum biasanya mengacu kepada drum 

kit atau drum set, yaitu sebuah kelompok peralatan drum yang terdiri atas 

beberapa bagian, yaitu snare, tom-tom, bass drum, cymbal, hi-hat dan terkadang 

ditambah komponen drum lainnya. 
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Gambar 2.7. Drum set 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Bagian-bagian drum set 

 

2.9. Matlab 

Matlab (matrix laboratory) adalah sebuah lingkungan komputasi numerikal dan 

bahasa pemrograman komputer generasi keempat. Dikembangkan oleh The 
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MathWorks, Matlab memungkinkan manipulasi matriks, melakukan plot fungsi 

dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan membuat 

antarmuka dengan program dalam bahasa lainnya (Wikipedia, 2014). Matlab 

mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model 

yang sangat mudah untuk pakai di mana masalah-masalah dan penyelesaiannya 

diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Software Matlab saat ini 

digunakan secara luas, di antaranya adalah pada bidang-bidang:  

a. Matematika dan komputasi     

b. Pembentukan algorithm     

c. Akusisi data     

d. Pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe    

e. Analisa data, explorasi, dan visualisasi     

f. Grafik keilmuan dan bidang rekayasa   

Dengan menggunakan Matlab, kita tidak lagi dipusingkan dengan masalah 

dimensi. Hal ini karena Matlab sudah memiliki elemen data dalam suatu array, 

sehingga memungkinkan kita untuk dapat memecahkan berbagai masalah teknis 

yang berhubungan dengan komputasi, khususnya untuk masalah yang 

berhubungan dengan matrix dan formulasi vektor, di mana kedua masalah tersebut 

merupakan momok jika kita harus menyelesaikannya menggunakan bahasa 

pemrograman tingkat rendah, seperti C, Basic dan Pascal. 
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Gambar 2.9. Logo Matlab 

 

Matlab banyak digunakan sebagai perangkat standar untuk menyajikan materi 

matematika, rekayasa dan keilmuan di lingkungan perguruan tinggi teknik. Tidak 

hanya di perguruan tinggi, Matlab juga digunakan di dunia industri sebagai 

perangkat pilihan untuk melakukan penelitian, pengembangan dan analisa. 

 

Matlab memiliki banyak fitur yang sudah dikembangkan. Fitur-fitur ini lebih 

dikenal dengan sebutan toolbox. Toolbox ini sangat penting untuk dipahami agar 

kita dapat memilih toolbox mana yang mampu mendukung penelitian, 

pembelajaran maupun aplikasi yang sedang kita terapkan. Toolbox sendiri adalah 

kumpulan dari fungsi-fungsi Matlab (M-Files) yang telah dikembangkan ke dalam 

suatu lingkungan kerja Matlab untuk memecahkan berbagai masalah dalam kelas 

partikular. Saat ini, area-area yang sudah dapat dipecahkan menggunakan toolbox 

Matlab ini antara lain sistem kontrol, pengolahan sinyal, wavelets, fuzzy logic, 

neural networks dan lain-lain. 
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- Bagian-bagian Matlab 

Matlab tersusun dari lima bagian utama, yaitu: 

1. Development Environment 

Development Environment adalah kumpulan perangkat dan fasilitas yang akan 

membantu kita untuk menggunakan file-file dan fungsi-fungsi Matlab. Beberapa 

Development Environment di dalam Matlab merupakan sebuah GUI (Graphical 

User Interface), contohnya seperti Matlab desktop dan Command Window, 

workspace, command history, search path, file, editor dan debugger, serta 

browser untuk melihat menu Help. 

 

2. Matlab Mathematical Function Library 

Matlab Mathematical Function Library adalah sekumpulan algoritma komputasi. 

Contohnya adalah fungsi-fungsi dasar seperti sum, sin, cos, dan complex 

arithmetric maupun fungsi-fungsi yang lebih kompleks seperti matrix invers, 

Bessel function, matrix eigenvalues, serta Fast Fourier Transform. 

 

3. Matlab  Language 

Bagian ini merupakan suatu high-level matrix/array language dengan control flow 

statements, functions, data structures, input/output, dan fitur-fitur object-oriented 

programming. Matlab Language memungkinkan kita untuk melakukan 

pemrograman, baik dalam lingkup sederhana untuk mendapatkan suatu hasil yang 

cepat, maupun dalam lingkup lebih luas untuk mendapatkan hasil yang lebih 

kompleks. 
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4. Graphics 

Matlab juga memiliki kemampuan untuk menampilkan matriks dan vektor ke 

dalam suatu grafik. Bagian graphics ini melibatkan fungsi-fungsi level tinggi 

untuk melakukan visualisasi data dua dan tiga dimensi, animasi, image 

processing, serta presentation graphics. Selain fungsi level tinggi, ada pula fungsi 

level rendah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat dan memunculkan grafik 

dari yang paling sederhana hingga yang berupa GUI (Graphical User Interfaces). 

 

5. Matlab  Application Program Interface (API).    

Matlab API merupakan suatu library yang dapat digunakan agar program yang 

kita tulis dalam bahasa C dan Fortran mampu berinteraksi dengan Matlab. Contoh 

interaksi yang bisa dilakukan adalah fasilitas untuk pemanggilan routines dari 

Matlab (dynamic linking), pemanggilan Matlab sebagai sebuah computational 

engine, serta untuk membaca dan menuliskan MAT-files. 

 

2.10. Gelombang 

Gelombang adalah getaran yang merambat (Wikipedia, 2014). Gelombang juga 

dapat dipandang sebagai momentum yang berpindah dari satu titik ke titik lainnya 

di dalam ruang tanpa disertai perpindahan materi. Rumus dasar untuk gelombang 

adalah: 

v = 
𝜆

𝑇
 = f. λ     .............................................(3) 

dan  

λ = v.T           .............................................(4) 
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di mana, 

v  = kecepatan gelombang 

λ  = panjang gelombang 

T  = periode gelombang 

f  = frekuensi gelombang 

 

   - Jenis-Jenis Gelombang 

Berdasarkan kebutuhan mediumnya, gelombang dapat dibedakan menjadi: 

a. Gelombang  Mekanik 

Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium sebagai 

perantaranya. Contoh yang termasuk gelombang mekanik adalah gelombang 

bunyi dan gelombang pada tali. 

b. Gelombang  Elektromagnetik 

Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan 

medium perantara dalam proses perambatannya, sehingga gelombang ini dapat 

merambat di dalam ruang vakum. Contoh gelombang elektromagnetik adalah 

cahaya matahari. 

 

Sedangkan berdasarkan arah perambatannya, gelombang dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Gelombang  Transversal 

Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah gerak partikel yang 

tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang itu sendiri. Contoh gelombang 

transversal adalah gelombang pada tali dan gelombang pada permukaan air. 
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b. Gelombang  Longitudinal 

Gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah gerak partikel 

sejajar dengan arah perambatannya. Contoh gelombang ini adalah gelombang 

bunyi, dan gelombang pada pegas. 

 

2.11. Signal to Noise Ratio (SNR) 

Signal to noise ratio (SNR) adalah perbandingan (ratio) antara kekuatan Sinyal 

(signal strength) dengan kekuatan Derau (noise level). Satuan dari variabel SNR 

ini adalah decibel (dB). Nilai SNR ini digunakan untuk mengetahui kualitas suatu 

medium koneksi dari kualitas sinyal yang dihasilkan. Jika nilai SNR yang 

diperoleh semakin besar, maka kualitas medium koneksi yang digunakan semakin 

baik dan otomatis kualitas sinyalnya juga semakin baik. Sebaliknya, semakin kecil 

nilai SNR maka kualitas medium koneksinya semakin tidak baik. 

SNR = 
𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
 ..................................................(5) 

Di mana P merupakan power rata-rata baik dari sinyal maupun noise yang diukur 

pada waktu (t)  yang sama dan dalam bandwith yang sama. Jika sinyal dan noise 

memiliki impedansi yang sama, maka SNR dapat dihitung dari kuadrat amplitudo 

kedua sinyal dan noise tersebut. 

Sedangkan untuk mengubah variabel SNR ke decibel, rumusnya adalah: 

       SNRdB = 10 log 10 ( 

𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
)   ................................(6) 
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2.12. Spektrogram 

Spektogram adalah penggambaran visual secara dua dimensi dari sinyal akustik 

atau suara. Sumbu horisontal pada spektogram menunjukkan waktu, sedangkan 

sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Ada pula kerapatan titik-titiknya yang 

menggambarkan nilai amplitudo atau energi akustik. Intensitas amplitudo pada 

suatu frekuensi dan pada waktu tertentu di dalam sebuah spektogram ini biasanya 

digambarkan dengan nilai warna yang berbeda. Nilai warna yang digunakan bisa 

berupa RGB maupun Grayscale. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Contoh Spektrogram 

 


