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ABSTRAK 

 

PEMETAAN DAN ANALISIS TIPE SUARA MANUSIA MENGGUNAKAN 

FAST FOURIER TRANSFORM (FFT) 

STUDI KASUS : UKM PSM UNILA 

 

 

Oleh 

 

RINI MULYANI 

 

 
Telah dilakukan penelitian pemetaan dan analisis tipe suara manusia menggunakan 

fast fourier transform (FFT) studi kasus: UKM PSM UNILA. Sampel suara yang 

digunakan adalah suara manusia yang berasal dari kelompok paduan suara mahasiswa 

unit kegiatan mahasiswa Universitas Lampung dengan jumlah 15 orang. Pengambilan 

data dan pengolahan sinyal suara dilakukan dengan batuan software matlab 7.8. Data 

suara dalam format .wav di filter menggunakan filter moving average untuk 

menghilangkan noise dan di filter menggunakan filter bandpass untuk memotong 

sinyal. Frekuensi cutoff yang digunakan sesuai dengan range frekuensi pada ke enam 

jenis suara pada manusia (soprano, mezzo-soprano, alto, tenor, baritone, dan bass). 

Kemudian data suara dilakukan pengolahan sinyal suara menggunakan metode FFT. 

Data suara yang sudah diolah menggunakan FFT dilakukan perhitungan daya sinyal. 

Hasil dari penelitian ini diperoleh pada gender wanita, daya sinyal suara pada ketiga 

jenis suara wanita (soprano, mezzo-soprano, dan alto) terkuat diperoleh pada sampel 

Nia dengan range daya sinya sebesar 64,61 hingga 65,95 dB dan terendah diperoleh 

pada sampel Rahma dengan range daya sinyal sebesar 57,35 hingga 58,51 dB. Pada 

gender laki-laki, daya sinyal suara pada ketiga jenis suara laki-laki (tenor baritone, 

dan bass) terkuat diperoleh pada sampel Irfan dengan range daya sinyal sebesar 58,65 

hingga 60,68 dB dan terendah diperoleh pada sampel Ihsan dengan range daya sinyal 

sebesar 52,51 hingga 54,41 dB. 

  

Kata kunci : bandpass filter, FFT, suara manusia. 
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ABSTRACT  

 

MAPPING AND ANALYSIS OF HUMAN SOUND TYPE USING THE 

FAST FOURIER TRANSFORM (FFT) HAS BEEN CONDUCTED WITH 

UKM PSM UNIVERSITY OF LAMPUNG AS CASE STUDY 

 

By 

 

RINI MULYANI 

 

 
Mapping and analysis of human sound type using the fast fourier transform (FFT) has 

been conducted with UKM PSM University of Lampung as case study. The samples used 

are voice samples of 15 voice student. Collecting data and voice signal processing were 

performed by the rock matlab 7.8 software. The voice data in wav format was filtered 

using  filter moving average to remove noise and  filter bandpass to cut off the signal. 

frequencies of cutoff  are used in accordance with the frequency range of all six types of 

human voice (soprano, mezzo-soprano, alto, tenor, baritone, and bass). Then the voice 

data was performed voice signal processing by fast Fourier transform (FFT). The data 

was carried out calculation of signal power. The result show that on female gender, Nia 

was the strongest with signal power range of 64,61 to 65,95 dB and Rahma was the 

lowest with signal power range of 57,35 to 58,51 dB. Meanwhile on male gender, Irfan 

was the strongest with signal power range of  58,65 to 60,68 dB and Ihsan was the lowest 

with signal power range of  52,51 to 54,41 dB. 

 

Keywords : bandpass filter, FFT , human voice. 
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MOTTO 
 

 

 

 

“Barang siapa yang merintis jalan menuntut 

ilmu, maka Alloh akan memudahkan jalannya 

menuju syurga-Nya”.  

 

 

 

“No Action Nothing Happen, When You Take 

Action Miracle Happen” 

 

 

 

 

“Semua bisa di raih dengan tekad dan 

tawakal” 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat 

yang menghasilkan bunyi) (KBBI, 2001). Menurut Banoe (2003), musik adalah 

cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola 

yang dapat dimengerti dan dipahami manusia. Saat ini musik sudah menjadi 

bagian kehidupan manusia. Banyak hobi yang berkaitan dengan musik, mulai dari 

hobi olah instrumen hingga hobi olah suara. Di era ini hobi olah suara lebih 

banyak digemari dibandingkan hobi olah instrument. Olah suara adalah suatu 

kegiatan mengeluarkan suara bernada, baik dengan lirik atau tidak (KBBI, 2001), 

selain itu juga olah suara merupakan kegiatan seni yang paling murah dalam hal 

sarana, karena semua alat yang dibutuhkan sudah dimiliki oleh setiap manusia. 

Alat tersebut diantaranya adalah pita suara, rongga mulut, bibir, lidah, langit 

lunak, dan rongga hidung (Iwokia, 2010). Salah satu jenis hobi olah suara yang 

banyak digemari oleh kalangan anak muda adalah paduan suara. Paduan suara 

merupakan penyajian  musik vokal yang terdiri dari 15 orang atau lebih
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yang memadukan berbagai warna suara menjadi satu kesatuan yang utuh dan 

dapat menampakkan jiwa lagu yang dibawakan (Iwokia, 2010). Berdasarkan teori 

musik, paduan suara menyatukan berbagai  jenis suara pada manusia. Jenis suara 

manusia diantaranya sopran, mezzo sopran, dan alto yang merupakan jenis suara 

pada perempuan dan tenor, bariton, dan bass yang merupakan jenis suara pada 

laki-laki (Simanungkalit, 2008).  

 

Saat ini kelompok paduan suara sudah memiliki kualitas yang bagus, namun 

masih banyak yang belum mengetahui jenis suara yang dihasilkan setiap anggota 

kelompoknya. Jenis suara manusia dapat ditentukan berdasarkan range vocal yang 

dimilikinya. Range vocal dapat diketahui dengan cara mensinkronkan vocal yang 

keluar dari suara manusia dengan cord nada pada alat musik tertentu 

(Simanungkalit, 2008). Selain itu, jenis suara pada manusia juga dapat ditentukan 

berdasarkan frekuensi suara yang dihasilkan. Namun penentuan jenis suara 

manusia berdasarkan frekuensinya saat ini belum banyak dilakukan.  

 

Wijayanto (2014) melakukan penelitian mengenai jenis suara manusia 

menggunakan metode mel-frequency cepstral coeficeint (MFCC) dan jaringan 

saraf tiruan backpropagation. Mel-frequency cepstral coefficient adalah metode 

ekstrasi ciri yang merupakan salah satu feature dari sinyal suara. Hasil yang 

diperoleh pada penelitian tersebut yakni deteksi tipe suara yang memiliki akurasi 

yang tinggi terhadap suara bass, diikuti oleh suara alto, sopran, dan yang paling 

rendah adalah tenor. Namun penelitian tersebut hanya sebatas untuk menetukan 

nilai jangkaun dari jenis suara pada sampel, serta menetukan gender pada sampel 

berdasarkan suara yang dihasilkan. Utomo (2008) juga melakukan penelitian yang 
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berkaitan dengan karakteristik suara manusia berdasarkan frekuensi. Pada 

penelitian tersebut frekuensi yang digunakan yakni frekuensi fundamental yang 

dimiliki setiap manusia. Pengambilan data pada peneliatian tersebut yakni dengan 

mengekstraksi frekuensi fundamental menggunakan softwere COLEA yang di 

jalankan dengan MATLAB dengan studi kasus pelajar SLTP dan SMA. Namun 

penelitian tersebut hanya untuk mengetahui hubungan frekuensi fundamental 

terhadap tingkat usia pada manusia. Selain itu, Adler (2013) juga melakukan 

penelitian mengenai identifikasi suara dengan MATLAB sebagai aplikasi jaringan 

saraf tiruan. Namun penelitian tersebut tidak memetakan jenis suara manusia, 

melainkan hanya memvisualisasikan suatu proses perubahan sinyal suara menjadi 

sinyal frekuensi. Seperti halnya Adler (2013), pada penelitian ini juga 

menggunakan software MATLAB dengan metode Fast Fourier Transform (FFT) 

yang merupakan metode sederhana dalam menetukan nilai frekuensi suara dan 

menggunakan bandpass filter dalam memetakan tipe suara klasifikasi kuat, 

sedang dan lemah. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pemetaan tipe suara manusia berdasarkan range frekuensi yang 

dihasilkan menggunakan filter bandpass dengan bantuan software MATLAB 7.8 

pada kelompok paduan suara mahasiswa unit kegiatan mahasiswa di Universitas 

Lampung .  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut. 
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1. Bagaimana akuisisi data suara pada Soundcard dilakukan? 

2. Bagaimana cara membuat program perekam suara? 

3. Bagaimana cara memperoleh frekuensi suara? 

4. Bagaimana cara memetakan tipe suara pada kelompok paduan suara yang 

digunakan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut.  

1. Mengetahui frekuensi suara pada setiap anggota paduan suara mahasiswa 

Universitas Lampung menggunakan Fast Fourier Transform (FFT). 

2. Mengetahui tipe klasifikasi suara pada setiap anggota paduan suara 

mahasiswa Universitas Lampung menggunakan Bandpass Filter. 

3. Memetakan tipe klasifikasi suara pada setiap anggota paduan suara 

mahasiswa Universitas Lampung.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Mendapatkan nilai frekuensi pada setiap anggota paduan suara mahasiswa 

Universitas Lampung. 

2. Mendapatkan tipe suara pada setiap anggota paduan suara mahasiswa 

Universitas Lampung. 

3. Dapat membantu para penyayi atau kelompok paduan suara untuk 

mengetahui jenis suaranya. 
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E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Proses akuisisi data suara menggunakan program MATLAB. 

2. Perekaman suara dilakukan di gedung unit kegiatan paduan suara mahasiswa 

Universitas Lampung dengan sampel 15 orang. 

3. Pemetaan suara dilakukan berdasarkan frekuensi yang dihasilkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terkait  

Penelitian terkait pada penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti di 

antaranya yang dilakukan oleh Utomo (2008) tujuan dari penelitian tersebut yakni 

untuk mendapatkan hubungan antara frekuensi fundamental suara manusia 

terhadap tingkat usia pelajar SLTP dan SMA. Utomo melakukan suatu analisis 

mengenai karakteristik suara manusia berdasarkan frekuensi fundamental (f0) 

yang dihasilkan dan tingkat usia pada sampel. Frekuensi fundamental didapatkan 

dengan menggunakan metode cepstrum dan autokorelis yang telah terintegrasi 

dengan software COLEA pada MATLAB. Tiap tingkat usia dilakukan uji 

hipotesis beda dua rata-rata f0 tiap tingkat usia. Hubungan antara f0 dan usia 

didapatkan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi hubungan antara f0 dan 

usia pada laki-laki menunjukkan adanya penurunan f0 seiring bertambahnya usia. 

Hasil dari penelitian tersebut yakni frekuensi fundamental suara laki-laki lebih 

rendah dibandingkan frekuensi fundamental suara perempuan yaitu f0 perempuan 

di atas 200 Hz sedangkan f0 laki-laki di bawah 170 Hz. Namun penelitian tersebut 

tidak mengidentifikasi jenis suara pada manusia hanya untuk mengetahui 

hubungan frekuensi fundamental terhadap tingkat usia pada manusia. 
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Analisis tipe jangkauan suara juga pernah diteliti oleh Wijayanto (2014), pada 

penelitian tersebut digunakan metode mel-frequency cepstral coefficient (MFCC) 

dan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Mel-frequency cepstral coefficient 

adalah metode ekstrasi ciri yang merupakan salah satu feature dari sinyal suara. 

Wijayanto melakukan beberapa langkah metode pada penelitiannya, di antaranya 

yakni pre-emphasize filtering, frame blocking, windowing, FFT, melfrequency 

wrapping, dan discate cosine transform (DCT). Hasil yang diperoleh pada 

penelitian tersebut yaitu deteksi tipe suara yang memiliki akurasi tertinggi pada 

suara bass, diikuti oleh suara alto, sopran, dan yang paling rendah adalah pada 

tenor. Tipe suara yang terdeteksi paling baik terjadi pada frekuensi nada yang 

paling rendah yaitu bass dan alto. Hal tersebut terjadi karena filter pada MFCC 

tersebar tidak merata, yaitu banyak filter pada daerah frekuensi rendah dan sedikit 

filter pada daerah frekuensi tinggi, di mana banyak filter dapat mempengaruhi 

banyaknya informasi yang diperoleh, selain itu pada suara rendah apabila 

didengar secara langsung terdengar lebih berkarakter dan lebih dapat dibedakan. 

Sementara pada suara tinggi, antara suara satu dengan yang lain kurang terdengar 

perbedaan karakternya. Namun penelitian tersebut sebatas untuk menetukan nilai 

jangkaun dari jenis suara pada sampel, serta hanya menetukan gender pada 

sampel berdasarkan suara yang dihasilkan. 

 

B. Teori Dasar  

 

1. Mekanisme Produksi Suara  

Ucapan manusia dihasilkan oleh suatu sistem produksi ucapan yang dibentuk oleh 

alat-alat ucap manusia. Proses tersebut dimulai dengan formulasi pesan dalam 
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otak pembicara. Pesan tersebut akan diubah menjadi perintah-perintah yang 

diberikan kepada alat-alat ucap manusia, sehingga akhirnya dihasilkan ucapan 

yang sesuai dengan pesan yang ingin diucapkan. Penampang alat-alat ucap 

manusia ditunjukan pada gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Penampang Alat-Alat Ucap Manusia (Furui, 2001). 

 

Proses pembentukan suara dapat dibagi menjadi tiga subproses, yaitu: 

pembangkitan sumber, artikulasi dan radiasi (Furui, 2001). Organ tubuh yang 

terlibat dalam proses produksi suara meliputi paru-paru, tenggorokan (trachea), 

laring (larinx), faring (pharynx), rongga hidung (nasal cavity), dan rongga mulut 

(oral cavity). Terdapat suatu lintasan vokal (vocal tract) yang terdiri dari faring 

(koneksi antara kerongkongan dan mulut) dan mulut. Bentuk lintasan vokal dapat 

berubah sesuai dengan pergerakan rahang, lidah, bibir dan organ internal lainnya. 

Selain itu, pembentukan ucapan ditandai dengan adanya hembusan udara yang 

dihasilkan oleh paru-paru. Cara kerjanya mirip seperti piston atau pompa yang 

ditekan untuk menghasilkan tekanan udara. Pada saat vocal cord berada dalam 
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keadaan tegang, aliran udara akan menyebabkan terjadinya vibrasi pada vocal 

cord dan menghasilkan bunyi ucapan yang disebut voiced speech sound. Pada saat 

vocal cord berada dalam keadaan lemas, aliran udara akan melalui daerah yang 

sempit pada vocal tract dan menyebabkan terjadinya turbulensi, sehingga 

menghasilkan suara yang dikenal sebagai unvoiced sound. Ucapan dihasilkan 

sebagai rangkaian atau urutan komponen-komponen bunyi- bunyi pembentuknya. 

Setiap komponen bunyi yang berbeda dibentuk oleh perbedaan posisi, bentuk, 

serta ukuran dari alat-alat ucap manusia yang berubah-ubah selama terjadinya 

proses produksi ucapan (Rabiner dan Juang, 1993). Sistem produksi ucapan 

manusia yang sudah disederhanakan dapat ditunjukan pada gambar 2.2 di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Skematik sistem produksi suara (Picone, 1996) 
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2. Karakter Jenis Suara Manuisia 

Tipe suara adalah berbagai jenis suara yang diklasifikasikan menggunakan kriteria 

tertentu. Klasifikasi suara adalah proses dimana suara manusia dinilai, kemudian 

akan digolongkan menjadi tipe-tipe suara tertentu. Ada banyak perbedaan tipe 

suara berdasarkan berbagai macam sistem klasifikasi (Wijayanto, 2014). Jenis 

suara manusia dibedakan menjadi enam jenis berdasarkan gender perempuan dan 

laki-laki yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Soprano 

Adalah jenis suara perempuan yang berambitus tertinggi, secara kasar 

berambitus dari nada C1 sampai C3 dengan range frekuensi 261.626 Hz hingga 

1046.50 Hz (Yen, 2009). Tetapi dengan latihan-latihan khusus, ambitusnya 

dapat lebih besar lagi. Soprano dapat digolongkan sesuai mutu/kuantitas nada 

suara. 

1. Soprano dramatik (dramatic soprano) yaitu suara yang ekspresif dan 

bertenaga (power full). 

2. Soprano liris (lyric soprano) yaitu suara ringan dan manis. 

3. Soprano pewarna (coloratura soprano) yaitu ambitus bernada tinggi yang 

dinyanyikan amat tegas. 

4. Kualitas suara soprano seperti pembawaan gadis muda enerjik dan 

berwatak primadona. 

5. Suara laki-laki yang mempunyai ambitus sama dengan suara perempuan, 

dimiliki anak laki-laki pada usia muda dimana suaranya belum berubah. 

Jenis suara ini disebut dengan soprano anak laki-laki (boy soprano), dalam 
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hal ini juga bisa terdapat pada suara laki-laki dewasa yang disebut suara 

laki-laki falsetto, suara yang dihasilkan oleh resonator rongga kepala 

(Simanungkalit, 2008). 

b. Mezzo Sopran  

adalah suara wanita yang lebih rendah dari soprano namun lebih tinggi dari 

kontralto. Secara umum suara mezzo-sopran masuk di antara nada A3 (di 

bawah C natural) sampai A5. Namun ada juga suara mezzo-sopran yang 

jangkauannya cukup ekstrim dari (G3) sampai (C6) (Simanungkalit, 2008). 

Mezzo Sopran memiliki  range frekuensi sebesar 220.000 Hz hingga 880.000 

Hz (Yen, 2009). 

c. Alto 

Dalam partitur paduan suara, alto juga disebut contralto, yaitu ambitus suara 

perempuan paling rendah (f sampai d2). Biasanya alto ini membawakan suara 

kedua tertinggi dalam paduan suara. Ada juga yang disebut alto laki-laki 

(counter tenor), yaitu suara laki-laki yang hampir sama ambitusnya dengan 

alto perempuan. Ambitus tertinggi dari suara laki-laki bisa berproduksi dengan 

menggunakan suara kepala (head register). Karena itu, suara alto bisa 

berkarakter berat sementara soprano berkarakter enerjik dan primadona. Suara 

alto harus berat, dalam, dan berwibawa (Simanungkalit, 2008). Alto memiliki 

range frekuensi sebesar 174.614 Hz hingga 698.456 Hz (Yen, 2009). 

d. Tenor  

Tenor adalah suara laki-laki yang berambitus (range) paling tinggi. Dalam 

partitur musik paduan suara (choral music) suara tenor tertinggi adalah 

soprano laki-laki (boy soprano). Partitur paduan suara untuk tenor biasanya 
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ditulis dalam kunci G seperti yang dipakai sopran. Tetapi dalam pengertian dan 

kenyataan, suara tenor itu berada satu oktaf di bawah suara soprano. Ambitus 

tenor adalah B besar sampai G1, tetapi dengan latihan-latihan khusus dapat 

lebih ditingkatkan ke ambitus yang lebih besar. Tenor memiliki nilai frekuensi 

sebesar 130.813 Hz hingga 523.251 Hz (Yen, 2009). 

e. Baritone  

Bariton merupakan jenis suara yang umum bagi pria dewasa. Jenis suara ini 

berada diantara suara bass dan tenor. Baritone berasal dari bahasa yunani 

βαρστονος, yang berarti "suara dalam". Dalam musik suara ini biasanya ditulis 

dalam nada A dibawah nada C tengah (A2) hingga ke nada F di atas nada C 

tengah (F4) dengan nilai range frekuensi sebesar 87.3071 Hz hingga 349.228 

Hz (Yen, 2009). Penggunaan istilah "bariton" berawal dari baritonans pada 

abad ke-15,
 
pada musik keagamaan perancis. Pada tahap awal, suara ini 

digunakan sebagai suara pria terendah (sama seperti suara bass), tapi pada abad 

ke-17, Italia mengubah istilah tersebut sebagai suara pria di tingkat menengah 

seperti penggunaannya saat ini. Tetapi, sejak abad ke-17 hingga abad ke-19, 

tingkatan suara bariton masih dianggap sebagai suara bass. Hanya pada abad 

ke-19 , istilah "bariton" digunakan untuk membedakannya dengan suara bass. 

Banyak karya komposer pada abad ke-18 menggunakan suara bass pada 

drama, meski kenyataannya nada musik yang ditulis adalah nada bariton. 

Contoh drama tersebut antaralain Figaro dan Count Almaviva dari opera Le 

nozze di Figaro dan lainnya terutama karya Handel (Simanungkalit, 2008). 
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f. Bass 

Bass adalah suara laki-laki berambitus paling rendah (E besar samapai c1). 

Penyanyi bass kadang-kadang di golongkan sesuai kulaitas suaranya. Beberapa 

penyanyi nada rendahnya bisa sangat ekstrim, bisa mencapai nada C2. 

(Simanungkalit, 2008). Bass memiliki frekuensi sebesar 82.4069 Hz hingga 

329.628 Hz (Yen, 2009). 

 

Jenis suara pada manusia selain memiliki ketentuan ambitus nada, juga memiliki 

ketentuan jangkauan frekuensi yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan 

ambitus nadanya. Ketentuan vocal range dan range frekuensi berdasarkan 

kesepakatan yang ada pada saat ini cukup beragam. Berbeda kawasan suatu 

daerah, biasanya berbeda pula standar vocal range dan range frekuensi yang 

digunakan. Pada penelitian ini vocal range dan range frekuensi yang digunakan 

sebagai acuan berasal dari ketentuan yang disepakati oleh europian classical 

music. Berikut merupakan jangkauan vokal sesuai dengan tipe suara dan 

representasinya dalam frekuensi berdasarkan scientific pitch notation:  

Tabel 2.1. Jangkauan frekuensi pada setiap tipe suara (Yen, 2009) 

Gender Tipe Suara 
Range 

Vokal 

Frekuensi Range Vokal 

(Hz) 

Frekuensi 

Fundamental 

(Hz) 

Pria 

Tenor C3 –C5 130.813 - 523.251 16.35 

Bariton F2 – F4 87.3071 - 349.228 21.80 

Bass E2– E4 82.4069 - 329.628 20.60 

Wanita 

Sopran C4–A5 261.626 - 1046.50 16.35 

Mezzo-Sopran A3–A5 220.000 - 880.000 27.50 

Alto F3 – F5 174.614 - 698.456 21.80 
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Gambar 2.3 Range vokal jenis suara laki-laki pada alat instrumen piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.4 Range vokal jenis suara wanita pada alat instrumen piano. 

 

3. Frekuensi Suara Manusia 

Frekuensi suara adalah jumlah getaran atau banyak getaran yang terjadi dalam 

setiap detik pada gelombang suara atau gelombang bunyi (Alonso dan Finn, 

1994). Frekuensi juga diartikan sebagai jumlah perubahan tekanan dalam setiap 

detiknya atau frekuensi setiap detiknya dalam satuan cycles per second (cls) atau 

Hertz (Hz). Sifat dari bunyi ditentukan oleh frekuensi dan intesitasnya. Medium 
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dan suhu mempengaruhi kecepatan rambatan suara yang bervariasi, tetapi untuk 

kecepatan perambatan suara pada medium udara pada suhu 20°C berkisar 344 

m/s, pada kondisi tersebut maka panjang gelombang suara berkisar 13 inch (0,344 

m) pada frekuensi 1000 Hz (Wardhana, 2001).  

Berdasarkan frekuensi, bunyi atau suara dibedakan menjadi tiga daerah frekuensi 

(Gabriel, 1996), yaitu: 

a. Frekuensi bunyi antara 0 – 20 Hz (Daerah Infrasonik) 

Frekuensi bunyi ini contohnya adalah getaran tanah, getaran bangunan 

maupun truk mobil. Vibrasi yang ditimbulkan oleh truk mobil memiliki 

frekuensi sekitar 1 – 20 Hz. Frekuensi di bawah 20 Hz dapat menyebabkan 

perasaan yang kurang nyaman (discomfort), kelesuan (fatique), dan 

terkadang dapat menimbulkan gangguan penglihatan. Apabila vibrasi 

bunyi mengenai tubuh dapat menyebabkan resonansi dan akan terasa sakit 

pada beberapa bagian tubuh (Gabriel, 1996). 

b. Frekuensi bunyi antara 20 – 20.000 Hz (Frekuensi Sonik/pendengaran)  

Kepekaan telinga dB = 0 terjadi pada frekuensi 1.000 Hz, dimana nilai 

ambang rata-rata secara internasional terletak pada daerah 1.000 Hz. Arti 

dari nilai ambang adalah frekuensi yang berkaitan dengan kuat bunyi (dB) 

yang dapat didengar, misalnya pada frekuensi 30 Hz kuat bunyi harus 60 

dB (yaitu 10 × 10 W) (Cameron dan Skofronick, 1978). Untuk mendengar 

bunyi 60 dB artinya telinga seseorang harus 10 × lebih kuat pada nada 

1.000 Hz baru dapat mendengar bunyi tersebut dan artinya lagi tekanan 

bunyinya harus 10 × lebih besar. (Gabriel, 1996). 

c. Frekuensi bunyi di atas 20.000 Hz (Daerah Ultrasonik) 
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Dalam bidang kedokteran, frekuensi ini berfungsi dalam menentukan 3 

hal, yaitu: pengobatan, penghancuran/ destruktif dan diagnosa. Hal ini 

disebabkan karena frekuensi yang tinggi memiliki daya tembus jaringan 

yang cukup besar (Gabriel, 1996). 

4. Tranduser Mikrofone 

Mikrofone adalah suatu jenis tranduser yang mengubah energi-energi akustik 

(gelombang suara) menjadi sinyal listrik. Salah satu jenis mikrofone yang sering 

digunakan untuk merekam suara adalah mikrofone jenis kondensor. Mikrofone ini 

memilki sensivitas (kepekaan) yang baik terhadap gelombang suara. Mikrofone 

jenis kondensor bekerja berdasarkan prinsip kapasitansi kapasitor plat sejajar 

seperti yang ditunjukan pada gamabar 2.5 berikut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Kapasitor plat sejajar (Cahyono, Susilo, dan Novitaningtyas, 2008) 

Berdasarkan gambar di atas terdapat dua buah plat kapasitor yang terpisah sejauh 

d dengan muatan yang berbeda-beda yaitu muatan positif (+) dan muatan negative 

(-). Perebedaan muatan ini pada suatau titik tertentu menyebabkan terjadinya 

medan listrik yang sebanding dengan perubahan jarak pemisah kedua plat. Secara 

matematis medan listrik yang terjadi dapat dirumuskan pada persamaan berikut  
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    E=
𝑄

4𝜋∈0 𝑟2
           (2.1) 

Selanjutnya dari perubahan medan listrik tersebut akan menghasilkan beda 

potensial yang sebanding dengan perubahan jarak antara kedua plat. Dalam 

prinsip sebuah kapasitor nilai kapasitansi berubah terhadap jarak antara dua plat. 

Persamaan matematis yang menujukan hubungan antara dua plat kapasitor 

ditunjukan pada persamaan berikut 

    C= ∈0  
𝐴

𝑑
          (2.2) 

Dari persamaan di atas besar kapasitansi kapasitor ditentukan oleh luas plat, jenis 

dielektrik, dan jarak antar plat. Selanjutnya hubungan antara kapasitansi kapasitor 

dengan tegangan keluaran dari perubahan kapasitansi dapat dirumuskan dengan 

persamaan matematis sebagai berikut 

     V= 
𝑄

𝐶
          (2.3) 

Dengan mensubtitusikan persamaan 2.2 ke persamaan 2.3 diperoleh persamaan 

tegangan mikrofone: 

     V= 
𝑄

𝐴∈0
 𝑑         (2.4) 

dengan: 

C  = kapasitansi kapasitor; 

∈0 = permitifitas ruang hampa (udara); 

A  = luas penampang alat; 

d  = jarak antara dua plat kapasitor; 

Q  = jumlah muatan; 

V  = beda potensial (Bronzimo, 1986). 
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Pada mikrofone kapasitor, terjadi peristiwa pengisian dan pelucutan kapasitor.  

Salah satu plat pada kapasitor terbuat dari bahan mengkilap yang merupakan 

diafragma mikrofon. Salah satu plat mikrofon difungsikan sebagai membran dan 

plat yang satunya dibuat tetap. Diafragma akan bergetar jika ada gelombag suara 

yang mengenainya, suara yang masuk akan merubah jarak antara dua plat yang 

akan mengakibatkan terjadinya perubahan kapasitansi, jadi disaat plat bergetar 

maka hal yang terjadi adalah mula-mula plat akan berdekatan yang 

mengakibatkan kapasitas akan meningkat dan tegangan berkurang seiring 

peningkatan kapasitas pada plat, kemudian sebaliknya plat akan menjauh yang 

mengakibatkan kapasitasnya menurun yang mengakibatkan peningkatan nilai 

tegangan. Prinsip kerja dari mikrofone condunser menggunakan prinsip pelucutan 

muatan dalam sebuah kapasitor. Dua lempung konduktor yang dipakai diberi 

polaritas yang berbeda sehingga berfungsi sebagai kapasitor dengan bahan 

dielektrik berupa udara yang nilainya 1,00059. Prinsip kerja mikrofone dapat 

digambarkan seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Prinsip kerja Mikrofone (Ronald, 2014). 

5. Akuisisi Data dengan Sound Card 

 

Sistem akuisisi data dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk 

mengambil, mengumpulkan dan menyimpan data, hingga memprosesnya untuk 

menghasilkan data yang dikehendaki. Mode akuisisi data merupakan tata cara 
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pengiriman data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya (Stallingus, 2001). 

Terdapat dua cara dalam mode akuisisi data, yaitu dengan sinkron dan asinkron. 

Akuisisi sinkron adalah jenis akuisisi di mana kedua belah pihak pengirim atau 

penerima berada pada waktu yang sinkron, contohnya pemancar radio dengan 

perangkat penerima radio. Akuisisi asinkron merupakan akuisisi data di mana 

kedua belah pihak baik pengirim maupun penerima tidak perlu berada pada waktu 

yang sinkron, seperti internet dengan server (Ariyus dan Rumandri, 2008). 

 

Sistem akuisisi data dapat dilakukan dengan berbagai peralatan salah satunya 

adalah menggunakan Sound Card. Sound Card (Kartu Suara) adalah suatu 

perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan 

merekam suara. Sound Card pada dasarnya merupakan sistem akuisisi data untuk 

sinyal suara dan telah dipakai oleh beberapa paerangkat lunak untuk 

mensimulasikan osiloskop dalam mode AC, di antarnya adalah Software dan BIP 

Electronics Lab Osvilloscope. Penelitian yang menggunakan Sound card untuk 

berbagai macam pengukuran telah dilakukan oleh berbagai peneliti di antaranya 

untuk menguji transmission loss akustik bahan sekat (Sumawas dan Utoyo, 2004), 

getaran jembatan (Khotimah, 2004) dan kepekaan telinga (Kardianto, 2004). Pada 

semua penelitian tersebut, Sound card digunakan untuk mengukur sinyal-sinyal 

yang rentang frekuensinya memang dapat ditangkap oleh Sound card (Murod, 

2005). 

Komponen utama Sound card adalah ADC (Analog-Digital Converter) dan DAC 

(Digital-to-Analog Converter). Dengan prinsip dasar dijelaskan pada gambar 

berikut: 
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Gambar 2.7. Blok diagram prinsip dasar Sound Card (Engdahl, 2009) 

 

Berdasarkan gambar di atas input Sound card dapat berupa sinyal suara yang 

dihasilkan mikrofone melalui jalur input. Kemudian sinyal input akan masuk 

kesebuah mixer chip yang berguna untuk mengatur input (menguatkan, 

memodulasi dan mengolah) sinyal dari sinyal analog menjadi digital. Setelah itu 

sinyal digital dari mixer chip akan di proses lebih lanjut di dalam komputer 

melalui proses Digital Sinyal Prosessing (DSP). Hasil akhir dari pemrosesan 

sinyal ini akan di keluarkan lagi menjadi sinyal analog melalui speker pada jalur 

output.  

 

6. Perangkat Lunak Matlab 

 

Matlab merupakan software yang handal untuk menyelsaikan berbagai 

permasalahan komputasi numerik yang diproduksi oleh The Mathwork, Inc. 

Solusi dari permaslahan yang berhubungan dengan vektor dan matriks dapat 

diselsaikan dengan mudah dan sederhana menggunakan software ini. Matlab 

menyediakan lingkungan kerja terpadu layaknya bahasa pemrograman lainnya. 

Lingkungan terpadu ini senantiasa dilengkapi vitur yang canggih seiring dengan 
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pembaharuan versinya. Lingkungan terpadu ini terdiri beberapa form/window 

yang memiliki fungsi masing-masing. 

Matlab juga menyediakan fasilitas untuk interfacing dengan perangkat lunak lain 

yang hasilnya dapat dilihat secara real time. Interfacing dengan perangkat luar 

dapat berupa komunikasi serial, komunikasi paralel dan interfacing sound card. 

Gambar 2.8 berikut merupakan salah satu bentuk interfacing sound card yang 

dapat dilihat secara real time (Bruce, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Tampilan interfacing sound card secara real time (Bruce, 2000). 

Dengan menggunakan fasilitas Grafic User Interface (GUI). Grafic User 

Interface (GUI) ini memungkinkan interaksi antara user dengan perintah teks 

semakin mudah. GUI merupakan tampilan grafis yang membuat program menjadi 

lebih efisien karena semua program yang telah dibangun dapat dikumpulkan 

dalam satu frame program GUI. Untuk membuka lembar kerja GUI dalam 

MATLAB dapat digunakan cara mengklik File, New, GUI atau mengetikkan 
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guide pada command window. Tampilan GUI dapat dilihat pada gambar 2.9 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Tampilan GUI pada MATLAB (Bruce, 2000). 

7. Transformasi Fourier 

Transformasi Fourier adalah suatu model transformasi yang mengubah domain 

spasial atau domain waktu menjadi domain frekuensi. Transformasi Fourier 

merupakan suatu proses yang banyak digunakan untuk mengubah domain dari 

suatu fungsi atau obyek ke dalam domain frekuensi. Di dalam pengolahan citra 

digital, transformasi fourier digunakan untuk mengubah domain spasial pada citra 

menjadi domain frekuensi. Analisis-analisis dalam domain frekuensi banyak 

digunakan seperti filtering. Dengan menggunakan transformasi fourier, sinyal atau 

citra dapat dilihat sebagai suatu objek dalam domain frekuensi. 
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Transformasi Fourier didefinisikan dengan persamaan 2.5 sebagai berikut 

𝑋 𝑓 =   𝑥 𝑡 
∞

−∞
𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡  

     =  𝑥 𝑡 
∞

−∞
cos 2𝜋𝑓𝑡 𝑑𝑡 − 𝑖 𝑥 𝑡 

∞

−∞
sin 2𝜋𝑓𝑡 𝑑𝑡                            (2.5) 

     dengan:  

x (t)      = fungsi atau sinyal dalam domain waktu;   

𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡 = fungsi kernel; 

X(f)  = fungsi dalam domain frekuensi dan; 

f       = frekuensi. 

 

fungsi dari persamaan (2.5) digunakan untuk mentransformasikan sinyal dari 

domain waktu ke dalam domain frekuensi. Dengan keterbatasan eksekusi 

komputer, maka persamaan (2.5),  khususnya pada bagian real, didekati dengan  

 𝑥 𝑡 
∞

−∞

cos 2𝜋𝑓𝑡 𝑑𝑡 → 𝑥 𝑛∆𝑡 𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝑓𝑛∆𝑡 ∆𝑡

𝑛

 

        =  𝑥 𝑛∆𝑡 𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝑛𝑚∆𝑡∆𝑓 ∆𝑡𝑛  

                                             =  𝑥 𝑛∆𝑡 𝑐𝑜𝑠  2𝜋
𝑛𝑚

𝑁
 ∆𝑡𝑛                           (2.6) 

dimana m dan n adalah bilangan bulat. 

Domain waktu periode suatu sinyal dinyatakan sebagai T = N∆t, sedangkan pada 

domain frekuensi ∆𝑓 = 
𝑓𝑠

𝑁
 dengan  ∆𝑓 menyatakan interval antar frekuensi dan 𝑓𝑠 = 

1

∆𝑡
= 𝑁∆𝑓. Dengan demikian, dalam persamaan (2.6) ∆𝑡∆𝑓 =

1

𝑁
, yang merupakan 

penghubung antara domain waktu dengan domain frekuensi. Bila jumlah data 

lebih kecil dari fs maka frekuensi yang dihasilkan tidak presisi. Disisi lain fs 

haruslah ≥ 𝑓𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  untuk menghindari aliasing frekuensi di dekat frekuensi 
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yang dicari. Aliasing merupakan fenomena munculnya frekuensi yang sama dari 

hasil transformasi yang mana kita tidak bisa membedakan antara frekuensi yang 

asli dengan frekuensi bayangan.  

Pada umumnya, transformasi Fourier menggunakan alat yang disebut real-time 

spectrum analyzer yang telah terintegrasi dalam bentuk chip untuk menghitung 

sinyal diskret dalam domain waktu yang berasal dari microphone. Untuk dapat 

menganalisis spektrum frekuensi, di dalam prosessor DSP disusun program 

Discrete Fourier Transform (DFT) (Schuler, 2003: 477).  

 

a. Transformasi Fourier Diskrit (DFT) 

Discrete Fourier Transform (DFT) adalah deretan yang terdefinisi pada kawasan 

frekuensi–diskrit yang merepresentasikan Transformasi Fourier terhadap suatu 

deretan terhingga (Finite Duration Sequence). DFT berperan penting untuk 

implementasi algoritma suatu varitas pengolahan sinyal, karena efisien untuk 

komputasi berbagai aplikasi (Pratiwi dkk, 2012). DFT merupakan cara mengubah 

suatu fungsi atau sinyal dari kawasan (domain) waktu ke kawasan frekuensi. 

Dalam pemrosesannya, sinyal diskrit dapat direpresentasikan ke dalam bentuk 

fungsi, grafik, tabel, delay unit sample dan transformasi Z. Selain itu, sinyal 

diskrit dapat digunakan dengan menggunakan metode lain yaitu diskrit fourier 

transform. Dalam pengolahan sinyal digital, discrete fourier transform digunakan 

untuk mengubah data diskrit dari daerah waktu (time domain) menjadi daerah 

frekuensi (frekuensi domain). Sinyal diskrit dihasilkan dari sinyal analog yang 

didefinisikan seperti pada persamaan (2.7). 

 

                                           𝑋 𝑓 =   𝑥 𝑡  𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡∞

−∞
 𝑑𝑡                  (2.7) 
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dengan: 

𝑋 𝑓  = sinyal kawasan frekuensi dan 𝑥 𝑡  = sinyal kawasan waktu. 

Kemudian fungsi waktu kontinyu 𝑥 𝑡  diubah menjadi fungsi diskrit 𝑥 𝑛  (TF 

menjadi DFT), maka persamaan 2.7 fungsi kawasan frekuensi dimana t (waktu) 

diubah menjadi n (diskrit) dan 𝑥 𝑡  dirubah ke 𝑥 𝑛 ,      

                                                   

                                X k =   x n  e−jωnN−1
n=0                                                         (2.8) 

Untuk 𝑥 𝑛  berhingga N (n=0 .........N-1), maka: 

                              𝑋 𝑘 =   𝑥 𝑛  𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑛𝑁−1
𝑛=0                                            (2.9) 

 

b. Fast Fourier Transform (FFT) 

Fast Fourier Transform (FFT) adalah suatu algoritma transformasi Fourier yang 

dikembangkan dari algoritma Discrete Fourier Transform (DFT). Dengan metode   

Fast Fourier Transform, kecepatan komputasi dari perhitungan transformasi 

Fourier dapat ditingkatkan. Pada Discrete Fourier Transform proses komputasi 

memerlukan looping sehingga banyak memerlukan memori. Dengan menerapkan 

metode Fast Fourier Transform perhitungan Discrete Fourier Transform dapat 

dipersingkat dengan cara mereduksi proses looping. Ada dua macam metode Fast 

Fourier Transform yaitu Decimation In time (DIT) dan metode Decimation In 

Frekuensi (DIF) yang memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mentransformasi 

sinyal menjadi frekuensi dasarnya. 

1. FFT Decimation In Time 

 

Fast Fourier Transform (FFT) diperoleh dengan modifikasi Discrete Fourier 

Transform (DFT), perubahan yang dilakukan adalah dengan cara 
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mengelompokan batas n ganjil dan n genap sehingga N point DFT menjadi 

(N/2) point. Persamaan 2.10 merupakan FFT Decimation In Time. 

 

                  X [k] =  𝑥 𝑛 𝑊𝑁
𝑘𝑛𝑁−1

𝑛=0     k = 0,1, .... N-1                           (2.10) 

 

Kemudian membagi persamaan 2.10 menjadi dua bagian sehingga diperoleh 

persamaan seperti pada persamaan 2.11 

 

                    𝑋 𝑘 =   𝑥 𝑛  𝑊𝑁
𝑘𝑛𝑁−2

𝑛=2𝑟 +  𝑥 𝑛 𝑁−1
𝑛=1  𝑊𝑁

𝑘𝑛                              (2.11) 

   𝑛 genap                   𝑛 ganjil 

                 n=2r          n = 2r+1 

 

  

 dengan memasukan nilai n genap dengan 2r dan untuk n ganjil 2r+1 diperoleh   

 persamaan seperti pada persamaan 2.12 

 

       𝑋 𝑘 =   𝑥 2𝑟  𝑊𝑁
2𝑟𝑘𝑁/2−1

𝑟=0 +   𝑥 2𝑟 + 1 
𝑁/2−1
𝑟=0  𝑊𝑁

 2𝑟+1 𝑘
                  (2.12) 

 dengan 

            𝑊𝑁
2𝑟𝑘 =   𝑊𝑁

2  
𝑟𝑘

=   𝑒
−𝑖2𝜋

𝑁  
2𝑟𝑘

=   𝑒
−𝑖2𝜋
𝑁

2  

𝑟𝑘

=  𝑊𝑁/2
𝑟𝑘

            

 𝑊𝑁/2
𝑚+𝑁/2

= 𝑊𝑁/2
𝑚

 𝑊𝑁/2
𝑁/2

  =  𝑊𝑁/2
𝑚

                

 dengan     Wm
 = 𝑒−2𝜋𝑖  = cos (-2π) + i sin (-2π) = 1 

     Sehingga              

         𝑋 𝑘 =   𝑥 2𝑟  𝑊𝑁/2
𝑟𝑘𝑁/2−1

𝑟=0 +  𝑊𝑁
𝑘   𝑥 2𝑟 + 1 

𝑁/2−1
𝑟=0  𝑊𝑁/2

𝑟𝑘                (2.13) 

dengan: 
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𝐺 𝑘  = DFT 𝑁/2 titik data dengan indek genap dan 𝐻 𝑘  = DFT 𝑁/2 titik 

data dengan indek ganjil. 

 Persamaan 2.13 dapat dituliskan 

                     𝑋 𝑘 =  𝐺 𝑘 + 𝑊𝑁
𝑘  𝐻 𝑘                                                  (2.14) 

 

      (Tanudjaja, 2007). 

 

8. Moving Average (MA) Filter 

 

Moving average filter (MA) bekerja dengan cara mereratakan sejumlah titik 

tertentu dari isyarat input untuk menghasilkan tiap titik dari isyarat output. 

Moving Average filter dirumuskan dengan : 

      y(i)= 
1

𝑀
 𝑥(𝑖 + 𝑗)𝑀−1
𝑗=0                                       (2.15) 

Moving average filter (MA) merupakan jenis filter yang sederhana dan berguna 

untuk menapis derau acak yang terdapat pada isyarat asli. Misalkan x(t) 

menujukkan input sedangkan y(t) menunjukkan output sedangkan M merupakan 

panjang dari MA. Maka terdapat dua versi pengoperasian dari MA, yakni: 

1. One Side Averaging (mererata pada satu sisi) 

Berikut ini adalah contoh pengoperasaian one side averaging (mererata pada 

satu sisi) dengan M=5 

y(3) = 
𝑥 3 +𝑥 4 +𝑥 5 +𝑥 6 +𝑥(7)

5
 

sehingga penjumlahan dimulai dari j=0 hingga M=5. 

2. Symmetrical Averaging (mererata secara simetris) 

Contoh dari pengoperasian symmetrical averaging (mererata secara simetris) 

yaitu; 
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y(3) = 
𝑥 1 +𝑥 2 +𝑥 3 +𝑥 4 +𝑥(5)

5
 

pada bagian ini rentang penjumlahan diubah menjadi – 
(𝑀−1)

2
 sampai 

(𝑀−1)

2
 . 

Jika diperhatikan bawasanya moving average filter ini merupakan konvolusi 

antara isyarat input dengan sebuah kernel filter berbentuk pulsa kotak dengan 

amplitudo satu. Sementara pengali skalar 1/M dikeluarkan karena hanya sebuah 

skalar. Biasanya symmetrical averaging lebih sering digunakan disbanding yang 

lain. Bila menggunakan jenis ini perlu diingat bahwa nilai M harus ganjil. 

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa moving average filter bagus untuk untuk 

menepis derau acak yang ada pada isyarat masukan. Banyak jenis filter lain yang 

dapat digunakan, namun jika ditinjau dari segi kesederhanaan maka moving 

average filter sangat tepat digunakan. Jenis filter lain mengusung kompleksitas 

sehingga jumlah komputasi bersifat linier yang artinya semakin banyak. Moving 

average filter dikatakan cocok untuk derau acak karena ketika sebuah isyarat 

dikenai atau mengandung derau acak maka setiap titik pada isyarat menjadi derau 

bila dibandingkan dengan titik-titik tetangganya. Oleh karena itu kita perlu 

menggunakan filter yang bisa mengolah titik bukan hanya per-titik saja melainkan 

bersama-sama dengan tetangganya (titik-titik lainnya). Sehingga semua titik akan 

diperlakukan sama oleh filter tersebut. Dengan demikian kita akan mendapatkan 

hasil yang dapat dipercaya. Moving average filter juga dapat digunakan sebagai 

smoothing filter pada kawasan waktu. Gambar berikut ini adalah frekuensi respon 

yang ditunjukkan pada moving average filter (Smith, 2010). 
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Gambar 2.10 Frekuensi respon dari moving average filter (Smith, 2010). 

 

9. Tapis Lolos Pita Filter Digital IIR Butterworth  

Filter adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal-sinyal 

yang diperlukan dan menahan sinyal-sinyal yang tidak dikehendaki serta untuk 

memperkecil pengaruh niose dan interferensi pada sinyal yang dikehendaki. 

Rangkain filter dapat bersifat pasif mauapun aktif menggunakan operasional 

amplifier (op amp) dengan komponen resistor dan kapasitor , atau resistor dan 

iduktor maupun kombinasi dari komponen tersebut. Filter aktif mempunyai 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan filter pasif seperti ukurannya lebih 

kecil, ringan dan murah serta memberikan keleluasaan dalam hal 

perancangannya. Adapun kekurangan filter aktif ini adalah adanya kebutuhan 
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akan catu daya dan kepekaan terhadap perubahan keadaan sekitarnya seperti 

perubahan suhu (Malvino, 1993). 

Filter digital merupakan suatu filter elektronik yang bekerja dengan menerapkan 

operasi matematika digital atau algoritma pada suatu pemrosesan sinyal. Salah 

satu batasan utama pada filter digital adalah dalam hal keterbatasan kecepatan 

pemrosesan atau waktu komputasi yang sangat tergantung dengan kemapuan 

mikrokontroler atau komputer yang digunakan. Filter digital dicirikan oleh 

fungsi transfer, atau dengan kata lain dengan perbedaan persamaan. Analisis 

matematis dari fungsi transfer dapat menggambarkan bagaimana ia akan 

menanggapi segala masukan (Bahariawan, 2010). 

Filter IIR (infinite impulse respon) memiliki tanggapan impuls berdurasi tak-

hingga, sehingga dapat disamakan dengan filter analog. Oleh karena itu teknik 

dasar filter IIR adalah mengubah desain filter analog menjadi filter digital 

menggunakan pemetaan bernilai komplek (complex-value mapping) dan sering 

disebut transformasi filter analog menjadi digital. Ada dua parameter penting 

berkaitan dengan filter, pertama spesifikasi respon kuadrat-magnitudo dan kedua 

adalah sifat-sifat respon kuadrat – magnitudo (Surtono, 2015). 

Band pass filter adalah filter yang hanya melewatkan sinyal-sinyal yang 

frekuensinya tercantum dalam pita frekuensi atau pass band tertentu. Frekuensi 

dari sinyal yang berada di bawah pita frekuensi maupun di atas, tidak dapat 

dilewatkan atau diredam oleh rangkain bandpass filter. Gambar 2.11 di bawah ini 

memperlihatkan respon dari bandpass filter. 
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Gambar 2.11 Grafik frekuensi respon dari Bandpass filter (Boyslestad, 1992) 

Dilihat dari respon bandpass mulai naik mencapai puncaknya kemudian turun. 

Frekuensi tengah dinyatakan dengan f0 yang mempunyai penguatan maksimum. 

Ketika penguatan tegangan berkurang 3 dB dari penguatan tegangan pada f0 

maka terdapat frekuensi pancung bawah f1 dan frekuensi di atas f2 disebut pita 

frekuensi atau pass band yang akan melewatkan frekuensi yang tercakup 

diantaranya. Sedangkan frekuensi yang berada di bawah frekuensi pancung 

bawah f1 dan di atas frekuensi pancung atas f2 akan direkam, daerah tersebut 

disebut stopband (Boylestad, 1992).  

Parameter penting dalam suatu rangkaian bandpass filter adalah lebar pita atau 

bandwitdh (∆f atau B), dan selektivitas (Q). selektivitas didefinisikan 

perbandingan antara frekuensi tengah f0 terhadap lebar pita ∆f yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

     Q = 
𝑓0

∆𝑓
                                                    (2.16) 
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Dan lebar pita atau bandwitdh adalah lebar dari daerah passband yaitu selisih 

besar frekuensi pancung atas dengan frekuensi pancung bawah,yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

     ∆f = f1-f2                                               (2.17) 

Berdasarkan rumus di atas memberikan suatu ukuran lebar pita yang relatif pada 

rangkaian bandpass filter. Makin tinggi harga Q maka makin sempit lebar 

pitanya karena itu filter ini menjadi semakin selektif.  

Filter digital bandpass filter hanya melewatkan sebuah pita frekuensi saja di 

mana memperlemah semua frekuensi di luar pita tersebut. Filter ini disusun dari 

dua buah filter, yaitu lowpass filter dan highpass filter yang disusun secara seri. 

Filter ini juga berfungsi untuk meredam frekuensi di antara frekuensi cutoff 

bawah dan frekuensi cutoff atas dan meloloskan semua frekuensi lainnya. Selisish 

antara frekuensi cutoff atas dan bawah disebut bandwidth. Pada bidang 

telekomunikasi, bandpass filter digunakan pada range frekuensi audio untuk 

modem dan pemrosesan suara yaitu 0-20 kHz (Bahariawan, 2010). Gambar 2.12 

berikut adalah diagram blok filter digital IIR secara umum dan persaam 2.18 

merupakan fungsi alih yang ditunjukan oleh filter digital IIR (Tanudjaja, 2007).  
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                   X(z)      Y(z) 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Blok Diagram Filter Digital IIR (Tanudjaja, 2007) 

Fungsi alih filter digital IIR dinyatakan dalam persamaan matematis sebagai 

berikut: 

    H(z) = 
 𝑏𝑘𝑧−1𝑀
𝑘=0

 𝑎𝑘𝑧−1𝑁
𝑘=0

    (2.18). 

 

 𝑏𝑖𝑧−1

𝑚

𝑖=0

 

 𝑎𝑖𝑧−1

𝑚

𝑖=0
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juli 2016, bertempat di gedung 

sekertariatan Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Universitas 

Lampung, dan bertempat di Laboratorium Elektronika Dasar dan Instrumentasi 

Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Perangkat Laptop 

Pada penelitian ini menggunakan 2 perangkat laptop, laptop ke-1 digunakan 

untuk menjalankan aplikasi Virtual MIDI Piano Keyboard yang terhubung 

pada headset. Sedangkan laptop ke-2 digunakan untuk mengolah data berupa 

sinyal suara yang berasal dari masukan sound card dan untuk menampilkan 

hasil rekaman.  
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2. Headset 

Pada penelitian ini kabel headset dihubungkan dengan perangkat laptop ke-1. 

Headset merupakan perangkat audio, pada penelitian ini berfungsi untuk 

mendengarkan suara alat instrument musik piano yang berasal dari aplikasi virtual 

MIDI piano keyboard pada laptop ke-1 yang terhubung langsung pada telinga 

relawan. 

3. Mikrofone 

Pada penelitian ini kabel mokrofon dihubungkan dengan sound card pada 

perangkat laptop ke-2. Mikrofone pada penelitian digunakan untuk mendeteksi 

sinyal dan menguatkan sinyal suara yang dihasilkan relawan sebelum terhubung 

pada sound card. 

4. Sound Card 

Sound Card yang berada pada perangkat laptop ke-2 digunakan untuk merekaman 

sinyal suara yang dihasilkan relawan. 

5. Software Matlab 

Pada penelitian ini menggunakan software Matlab 7.8. Software Matlab pada 

penelitian ini digunakan untuk proses pengolahan sinyal suara mulai dari filter 

suara menggunakan moving average filter, proses down-sampling, filtering sinyal 

menggunakan bandpass filter hingga pengolahan sinyal suara dengan 

menggunakan metode Fast Fourier Transform (FFT). 

 

 



36 

 

6. Virtual MIDI Piano Keyboard 

Virtual MIDI Piano Keyboard merupakan salah satu aplikasi alat instrument piano 

pada komputer. Virtual MIDI Piano Keyboard pada penelitian ini digunakan untuk 

membantu menyelaraskan suara sampel dengan alat instrument berupa piano 

dalam proses perekaman data suara. 

 

C. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari empat tahapan, 

yaitu tahapan pendeteksian sinyal, tahapan perekaman suara, akuisisi data, dan 

tahapan klasifikasi suara. Prosedur penelitian secara keseluruhan yang akan dilakukan 

dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini:  
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Gambar 3.1 Blok diagram alir penelitian 

Perekaman Suara 

Manusia 

Filtering dengan Moving Average  

Down-Sampling Data 

Filtering menggunakan Bandpass 

Filter dengan frekuensi cutoff sesuai 

jenis suara sampel: 

a. Soprano, mezzo-soprano, alto 

(suara wanita) 

b. Tenor, Baritone, Bass (suara 

laki-laki). 

FFT Sinyal Suara 

Normalisasi 

Daya Sinyal 

pada setiap jenis 

suara 

Daya Sinyal pada 

setiap jenis suara 

Selsai 

Mulai 

laptop 

mengeluarkan 

suara piano. 

Headset Suara Manusia 

Mikrofon 

Sound card 

pada laptop. 

Penguatan 

Mikrofon 
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Tahapan Pendeteksi Sinyal 

Merupakan proses pendeteksian sinyal suara dengan menggunakan perangkat keras 

(Hardware). Hardware pada penelitian ini adalah headset dan mikrofone. Tahapan 

pendeteksi sinyal di mulai saat relawan mengeluarkan suara berupa huruf vocal “A” 

mulai dari nada yang terendah hingga nada tertinggi sampel kemudian diselaraskan 

dengan suara alat musik instrument piano yang berasal dari aplikasi Virtual MIDI 

Piano Keyboard pada perangkat laptop ke-1. Selanjutnya suara tersebut di deteksi 

oleh tranduser mikrofone yang sudah terhubung pada perangkat laptop ke-2. 

Mikrofone akan mengkonversikan inputan yang berupa suara manusia menjadi 

besaran elektris dan output dari mikrofone ini akan dikuatkan oleh penguat 

mikrofone. Penguat mikrofone ini akan memperkuat sinyal suara yang akan dideteksi 

oleh laptop ke-2 melalui jalur Sound Card. 

Tahapan Perekaman Data 

Merupakan tahapan pengambilan sampel data berupa suara manusia. Suara tersebut 

yang akan dijadikan data dalam penelitian ini. Pada tahap ini relawan mengeluarkan 

suara berupa huruf vocal “A”, suara yang dikeluarkan tersebut diselaraskan dengan 

suara alat instrument piano yang berasal dari aplikasi Virtual MIDI Piano Keyboard 

mulai dari nada terendah yang mampu dijangkau relawan hingga nada tertinggi yang 

mampu dijangkau oleh relawan mengikuti tangga nada pada oktav alat instrument 

piano. Sebagai contoh diperoleh data suara pada relawan bernama Nia pada saat 

perekaman data didapatkan vocal range F2 hingga C5 hal tersebut berarti sampel 
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suara Nia mampu menjangkau nada terendah pada nada F2 dan mampu menjangkau 

nada tertinggi pada nada C5. Kemudian sampel suara akan dikuatkan oleh penguat 

mikrofone, mikrofone akan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Sinyal 

suara yang terekam oleh perangkat laptop ke-2 selanjutnya akan dilakukan 

pengolahan sinyal hingga diperoleh hasil yang diinginkan. Perekaman dan 

pengolahan sinyal ini dilakukan oleh perangkat laptop melalui jalur Sound Card 

dengan bantuan perangkat lunak Matlab 7.8.  

Akuisisi Data 

Merupakan tahapan pengolahan data suara mulai dari merekam data suara, filtering 

menggunakan moving average filter, proses down-sampling, filtering sinyal 

menggunakan bandpass filter hingga pengolahan sinyal suara menggunakan fast 

fourier transform (FFT). Pengolahan sinyal suara ini dilakukan oleh perangkat laptop 

melalui jalur Sound Card dengan bantuan perangkat lunak Matlab 7.8. Data suara 

yang sudah direkam kemudian disimpan dengan nama file sesuai nama relawan dalam 

format .wav, misalnya Andaru.wav. Data suara yang sudah disimpan selanjutnya 

dibuka kembali kemudian dilakukan proses filtering menggunakan moving average 

filter. Tujuan dilakukannya filtering menggunakan moving average filter adalah 

untuk megurangi noise pada data suara hasil rekaman, noise yang ingin dihilangkan 

pada penelitian ini yaitu noise yang berasal dari proses produksi suara dan noise yang 

berasal dari perangkat hardware. Sehingga data suara yang akan di olah akan lebih 

bagus dibandingkan dengan data suara sebelum di filter.  
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Adapun persamaan moving average filter yang digunakan untuk proses filtering 

adalah sebagai berikut: 

y[n] = 
1

2
 [x(n) – x(n-1)]                  (3.1) 

dengan: 

N = 2 sebagai panjang data 

b0 = 1 dan b1= -1 sebagai koefisien filter.  

Data suara yang sudah di filter kemudian disimpan dengan nama file yang berbeda 

dalam format .wav, misalnya Andarufilter.wav. Data suara yang sudah di filter 

selanjutnya dilakukan proses down-sampling. Tujuan dilakukannya down-sampling 

pada data adalah untuk mengurangi panjang data dengan tidak mengurangi kualitas 

data tersebut. Pada proses ini data mengalami penurunan sebanyak empat kali 

penurunan. Karena panjang sampel data diturunkan, maka frekuensi sampling data 

juga diturunkan sebanyak penurunan pada panjang sampel data yaitu 4 kali. Nilai 

panjang sampel data sebelum diturunkan yakni 770.000, ketika sudah diturunkan 4 

kali penurunan nilai panjang sampel data menjadi 192.500, sedangkan nilai frekuensi 

sampling data sebelum diturunkan yakni 22.000 Hz, ketika di turunkan sebanyak 4 

kali penurunan maka nilai frekuensi sampling menjadi 5.500 Hz. Data suara yang 

sudah mengalami proses down-sampling selanjutnya di filter kembali menggunakan 

bandpass filter.  

Fungsi dari bandpass filter pada proses ini tidak untuk mengurangi noise pada data 

suara, melainkan untuk meredam sinyal pada spektrum suara dengan frekuensi cutoff 
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yang sudah ditentukan. Frekuensi cutoff yang digunakan pada proses filtering 

menggunakan bandpass filter yakni batas range frekuensi pada vocal range keenam 

jenis suara manusia yaitu jenis suara soprano dengan frekuensi cutoff 261.626 - 

1046.50 Hz, jenis suara mezzo-soprano dengan frekuensi cutoff 220.000 - 880.000 

Hz, jenis suara alto dengan frekuensi cutoff 174.614 - 698.456 Hz, jenis suara tenor 

dengan frekuensi cutoff 130.813 - 523.251 Hz, jenis suara baritone dengan frekuensi 

cutoff 87.3071 - 349.228 Hz, dan jenis suara bass dengan frekuensi cutoff 82.4069 - 

329.628 Hz. Data suara yang sudah melalui proses filtering menggunakan bandpass 

filter, selanjutnya dilakukan pengolahan suara menggunakan fast fourier transform 

(FFT). Dengan menggunakan metode FFT sinyal suara yang dihasilkan akan dirubah 

dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Dalam pengolahan data menggunakan 

FFT diperlukan frekuensi sampling (fs). Frekuensi sampling yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu 5.500 Hz. Data yang akan dihasilkan yakni berupa grafik dengan 

domain x berupa frekuensi dan domain y berupa magnitude. Data suara yang sudah 

diolah menggunakan FFT selanjutnya dilakukan perhitungan daya sinyal pada setiap 

jenis suara. Nilai daya yang sudah diperoleh kemudian disimpan di dalam perangkat 

laptop dalam format excel dengan nama file sesuai nama relawan. Gambar 3.2 di 

bawah ini adalah diagram alir cara kerja program pada proses akuisisi data dengan 

bantuan perangkat lunak Matlab 7.8. 
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Gambar 3.2 Diagram alir cara kerja program dengan bantuan software matlab 7.8 

Mulai 

Perekaman data berupa suara manusia 

Menyimpan rekaman data suara dalam 

format .wav 

Proses filtering suara menggunakan 

moving average filter 

Proses down-sampling pada data suara 

Filtering sinyal menggunakan 

Bandpass Filter dengan frekuensi 

cutoff sesuai jenis suara sampel: 

c. Soprano, mezzo-soprano, alto 

(suara wanita) 

d. Tenor, Baritone, Bass (suara laki-

laki). 

 

Pengolahan data suara menggunakan 

fast fourier transform (fft) 

Menyimpan data dalam 

format .excel 

Selesai 

Perhitungan Daya Sinyal pada setiap 

jenis suara 

Normalisasi Perhitungan Daya Sinyal 

pada setiap jenis suara 
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Tahapan Klasifikasi Suara 

Merupakan tahapan memetakan kualitas daya sinyal kedalam kriteria kuat, sedang 

dan lemah. Daya sinyal diperoleh setalah sinyal suara di filter menggunakan 

bandpass filter dengan frekuensi cutoff batas range frekuensi pada keenam jenis 

suara. Adapun frekuensi cutoff yang digunakan yaitu Soprano dengan vocal range 

C4–A5 dan range frekuensi 261.626 - 1046.50 Hz, Mezzo-Soprano dan vocal range 

A3–A5 dan range frekuensi 220.000 - 880.000 Hz, Alto dengan vocal range F3 – F5 

dan range frekuensi 174.614 - 698.456 Hz, Tenor dengan vocal range C3 –C5 dan 

range frekuensi 130.813 - 523.251 Hz, Bariton dengan vocal range F2 – F4 dan range 

frekuensi 87.3071 - 349.228 Hz, Bass dengan vocal range E2– E4 dan range frekuensi 

82.4069 - 329.628 Hz. Batas range dalam menentukan klasifikasi daya sinyal kriteria 

kuat, sedang dan lemah diperoleh dari persamaan berikut. 

Daya terkuat – Daya terlemah = 
𝑥

3
 = y               (3.2) 

Daya terkuat – y = z                  (3.3) 

z – y = r                   (3.4) 

r – y = s                    (3.5) 

batas antara daya terkuat hingga z digunakan sebagai batas klasifikasi daya kuat, 

kemudian batas antara z hingga r digunakan sebagai batas klasifikasi daya sedang, 

sedangkan batas antara r hingga s digunakan sebagai batas klasifikasi daya lemah. 
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D. Perancangan Hardware 

Perancangan hardware pada penelitian ini merupakan perancangan sistem akuisisi 

data melalui jalur sound card, sistem yang dibuat meliputi penguat mikrofone dengan 

sistem antarmuka sound card dan headset yang terhubung pada perangkat laptop. 

Pada rancangan hardware penelitian ini digunakan dua perangkat laptop. Laptop ke-1 

dihubungkan dengan headset berfungsi untuk menjalankan aplikasi Virtual MIDI 

Piano Keyboard , sedangkan laptop ke-2 terhubung dengan mikrofone berfungsi 

untuk merekam suara melalui jalur soundcard dan melakukan akuisisi data suara. 

Mikrofone pada rancngan hardware penelitian ini digunakan untuk mendeteksi sinyal 

suara kemudian sinyal dikuatkan oleh penguat mikrofone untuk selanjutnya sinyal 

disimpan kedalam laptop melalui jalur soundcard dan di lakukan akuisisi data suara 

dengan bantuan software matlab 7.8 Gambar 3.3 merupakan perancangan hardware. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Skema perancangan hardware. 
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Keterangan perancangan hardware : 

1. Headset berfungsi untuk mendengarkan suara alat instrument musik piano yang 

berasal dari aplikasi Virtual MIDI Piano Keyboard pada perangkat laptop. 

Headset dihubungkan dengan perangkat laptop ke-1, pada gambar di atas 

perangkat laptop ke-1 ditunjukkan pada komponen nomer 4. 

2. Mikrofone digunakan untuk mendeteksi suara dan menguatkan sinyal suara yang 

terekam oleh mikrofone sebelum masuk kedalam sound card. Mikrofone 

dihubungkan dengan perangkat laptop ke-2, pada gambar di atas perangkat 

laptop ke-2 ditunjukkan komponen nomer 3. 

3. Perangkat Laptop ke-2 digunakan untuk merekam dan menyimpan data melalui 

jalur sound card, serta digunakan untuk proses akuisisi data dan menampilkan 

hasil penelitian. 

4. Perangkat Laptop ke-1 digunakan untuk menjalankan aplikasi Virtual MIDI 

Piano Keyboard. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Range frekuensi yang dihasilkan pada setiap relawan bergantung pada vocal 

range yang diperoleh, semakin besar vocal range yang diperoleh maka 

semakin besar range frekeunsi yang dihasilkan. 

2. Pada sempel suara wanita, range frekuensi terbesar dimiliki oleh relawan 

bernama nia yaitu sebesar 87,30 Hz hingga 523,25 Hz dengan vocal range F2 

- C5 dan range frekuensi terendah dimiliki oleh relawan bernama hana yaitu 

sebesar 32, 70 Hz hingga 123,47 Hz dengan vocal range C1 – B2. 

3. Pada sempel suara laki-laki, range frekuensi terbesar dimiliki oleh relawan 

bernama Irfan yaitu sebesar 65,40 Hz hingga 261,63 Hz dengan vocal range 

C2-C4 dan range frekuensi terendah dimiliki oleh relawan bernama Andaru 

yaitu sebesar 43,65 Hz hingga 164,8 Hz dengan vocal range F1-E3. 

4. Pada sempel suara wanita, daya sinyal terkuat pada ketiga jenis suara wanita 

(soprano, mezzo-soprano dan alto) diperoleh pada relawan bernama Nia 

berbanding lurus dengan range frekuensi yang dihasilkan. 
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5. Pada sempel suara laki-laki, daya sinyal terkuat pada ketiga jenis suara laki-

laki (tenor, baritone dan bass) diperoleh pada relawan bernama Irfan 

berbanding lurus dengan range frekuensi yang dihasilkan. 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran untuk penelitian mendatang adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian mendatang, diharapkan menggunakan virtual alat musik ber 

standar internasional. 

2. Pada penelitian mendatang, diharapkan mampu menemukan filter yang tepat 

untuk menghilang kan noise pada data suara, serta diharapkan menambahkan 

metode-metode pengolahan suara lainnya seperti metode jaringan syaraf 

tiruan backpropagation agar mampu memetakan data suara kedalam jenis 

suara berdasarkan frekuensi yang dihasilkan dengan tepat. 
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