
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Al-Qur’an 

Al-Qur‟an yang dijelaskan oleh (Nurhayati, 2015) merupakan kitab suci 

yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Yang digunakan 

sebagai petunjuk umat manusia untuk meraih keselamatan hidup di dunia maupun 

di akhirat. Jadi manusia dapat menyelesaikan suatu masalah kehidupan yang 

kompleks dengan menggunakan isi kandungan didalam Al-Qur‟an. 

Para ulama tafsir Al-Qur‟an dalam berbagai kitab yang ditinjau dalam segi 

bahasa menerangkan bahwa Al-Qur‟an adalah suatu bentuk mashdar dari kata 

Qoro’a – Yaqro’uu – Qiroo’atan – Wa qar’an – Wa qur’aanan. Kata Qoro’a 

memiliki arti menghimpun atau menyatukan. Pada hakikatnya Al-Qur‟an adalah 

kumpulan dari huruf-huruf dan kata yang menjadi satu ayat, kumpulan ayat 

tersbut menjadi surat, dan kumpulan surat menjadi mushaf Al-Qur‟an. Selain itu 

kebanyakan ulama mengatakan bahwa Al-Quran dengan akhiran kata Qoro’a 

yang berarti tilawah : membaca. Kedua penjelasan ini bisa bermakna menjadi “Al-

Qur‟an itu merupakan kumpulan huruf-huruf dan kata yang bisa dibaca” (Centre, 

2009). 

2.2 Makharijul Huruf Hijaiyah 

Makharij yang ditulis oleh (Ismail & Nawawi, 1995) dan dikutip oleh 

(Mustari, 2009) menjelaskan bahwa makharij memiliki akhiran kata dari kata 

kerja yaitu kharaja yang berarti keluar. Asal kata tersebut dijadikan suatu bentuk 

yang menunjukkan tempat, sehingga makhraj artinya tempat keluar. Dan makharij 

adalah bentuk jamak dari makhraj. 

Jadi, arti dari makharijul huruf iyalah tempat keluarnya huruf dari pembaca. 

Semua huruf yang diucapkan pembaca mempunyai asal keluaran huruf, sehingga 

masing-masing huruf membentuk bunyi tertentu. Jika huruf tersebut tidak 

diucapkan sesuai dengan tempat keluarnya huruf, maka bunyi yang dikeluarkan 
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oleh pembaca akan terdengar sumbang dan tidak dapat dibedakan antara huruf 

satu dengan huruf lainnya (Mustari, 2009). 

 Pengertian Huruf Hijaiyah 2.2.1

Didalam buku yang ditulis oleh (Ismail & Nawawi, 1995) menjelaskan 

bahwa “Huruf adalah bentuk jamak dari al-harfu yang artinya bagian terkecil dari 

lafal yang tidak dapat membentuk makna tersendiri kecuali harus dirangkai 

dengan huruf lain. Sedangkan Hijaiyah  berasal dari kata hajja yang berarti ejaan. 

Maksud ejaan disini adalah ejaan arab sebagai bahasa asli Al-Qur‟an. Oleh karena 

itu yang dimaksud huruf Hijaiyah adalah huruf-huruf ejaan bahasa arab sebagai 

bahasa asli Al-Qur‟an”. 

 Macam–macam Huruf Hijaiyah 2.2.2

Huruf Hijaiyah yang terdapat didalam Al-Qur‟an ada sebanyak 29 macam, 

 dan jumlah tersebut termasuk juga alif. Pada hakikatnya alif dan hamzah adalah 

sama. Tetapi alif  berharakat mati, sedangkan hamzah adalah alif yang hidup 

dengan harakat tertentu.  Jadi jumlah makhraj huruf Hijaiyah yaitu 28 huruf 

(Mustari, 2009). 

Adapun 28 huruf tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Macam-macam huruf Hijaiyah 

No Huruf Arab Huruf Latin Nama Huruf 

  a,i,u A ا 1

 ’b Ba ب 2

 ’t Ta ت 3

 ’ts Tsa ث 4

  j Ja ج 5
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No Huruf Arab Huruf Latin Nama Huruf 

 ’h Ha ح 6

 ’kh Kha خ 7

  d Da د 8

  dz Dza ذ 9

  ’r Ra ر 10

 z Za ز 11

  s Sa س 12

 sy Sya ش 13

  sh Sha ص 14

 ’dh Dha ض 15

 ’th Tha ط 16

 ’dzh Dza ظ 17

  a,‟i,‟u ‘a„ ع 18

  gh Gha غ 19

 ’f Fa ف 20

  q Qa ق 21
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No Huruf Arab Huruf Latin Nama Huruf 

 k Ka ك 22

  l La ل 23

  m Ma م 24

 n Na ن 25

  w Wa و 26

 ’h Ha ه 27

 ’y Ya ي 28

 Tempat–tempat Keluarnya Huruf Hijaiyah 2.2.3

Tempat keluarnya suara huruf Hijaiyah ada 5 kelompok (Mustari, 2009), 

berdasarkan gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Tempat Keluarnya Huruf Hijaiyah 

1. Keluarnya dari rongga mulut (Maudhi’ul Jauf) 

Pada tempat ini terdapat 1 makhraj, sedangkan hurufnya ada 3 yaitu : 
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Tabel 2.2 Keluarnya huruf dari rongga mulut  

Huruf 

 آ اِيْْ اُوْْ

 إِيَكََ ٌمِحْيرََ الُْوقُو

 

2. Keluarnya dari tenggorokan (Maudhi’ul Halqu) 

Pada tempat ini terdapat 3 makhraj, sedangkan hurufnya ada 6 yaitu : 

Tabel 2.3 Keluarnya huruf dari tenggorokan 

Tempat Keluar Huruf Huruf 

Pangkal Tenggorokan هْْْء  

Tengah Tenggorokan  عْْح 

Ujung Tenggorokan غْْخ 

 

3. Keluarnya dari lidah (Maudhi’ul Lisan) 

Pada tempat ini terdapat 10 makhraj sedangkan hurufnya ada 18 yaitu : 

Tabel 2.4 Keluarnya huruf dari lidah 

Tempat Keluar Huruf Huruf 

Pangkal lidah dihimpitkan ke langit-langit atas ق 

Lidah didepan makhraj (ق) ك 

Tengah lidah dihimpit ke langit-langit atas 

 ج

 ش

 ي

Tepi lidah samping kanan / kiri dihimpit ke gusi kanan / kiri ض 

Ujung lidah bagian atas dengan gusi dua buah gigi seri yang atas ر 

Pinggir lidah bagian ujung menempel pada gusi atas ل 

Pinggir lidah bagian ujung menempel pada gusi bagian atas (gusi 

pada dua gigi seri bagian depan) 
 ن

Ujung lidah dihimpitkan ke gigi depan yang atas 

 ط

 د

 ت



II-6 

 

Tempat Keluar Huruf Huruf 

Ujung lidah dihimpitkan sedikit renggang ke gigi depan yang 

bawah 

 ز

 س

 ص

Ujung lidah dihimpitkan sedikit ث 

Renggang ke ujung gigi atas 
 ظ

 ذ

 

4. Keluarnya dari dua bibir (Maudhi’ul Syafatain) 

Pada tempat ini terdapat dua makhraj, sedangkan hurufnya ada 4 yaitu : 

Tabel 2.5 Keluarnya huruf dari dua bibir 

Tempat Keluar Huruf Huruf 

Bibir bawah bagian dalam dihimpitkan sedikit renggang ke ujung 

gigi atas 

 ف

Dua bibir dihimipitkan menghadap satu sama lainnya ْمْب 

Jika sedikit renggang و 

 

5. Keluarnya dari rongga hidung (Maudhi’ul Khoisum) 

Pada tempat ini huruf yang keluar menimbulkan bunyi dengung yaitu ( ب ) : 

Tabel 2.6 Keluarnya huruf dari rongga hidung 

Bunyi ٌٌَ ًََنَْ  ٌٍ  

Iqlab  ب 

Ikhfa‟ تْثْجْدْذْزْسْشْْصْضْطْظْفْقْك 

Idgham bighunnah ْيْمْنْو 

Ikhfa‟ syafawi ب 

Idgham mimi م 

Bunyi nun dan mim bertasydid ّّْمْن 
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2.3 Pengertian Suara 

Bunyi atau suara merupakan gelombang longitudinal yang merambat 

melalui zat perantara, zat tersebut dapat berupa zat cair, padat, maupun gas. Suara 

dihasilkan dari suatu getaran benda. Dan getaran benda tersebut yang berupa 

sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara teratur terhadap waktu. 

Selama bergetar terdapat perbadaan tekanan di udara sekitar, pola yang terjadi 

disebut dengan gelombang. Gelombang memiliki pola yang sama dan berulang 

pada interval tertentu. Ini yang disebut dengan periode. Contoh suara periodik 

adalah instrumen musik, nyanyian burung dan lain sebagainya. Sedangkan contoh 

suara nonperiodik adalah batuk, bersin, percikan ombak dan lain lain (Khasanah, 

2013). 

Berikut contoh perambatan suara. 

 

Gambar 2.2 Gelombang Suara 

 Frekuensi  2.3.1

Frekuensi adalah banyaknya periode dalam 1 detik. Dengan satuan hertz 

(HZ) atau cycles per second (CPS). Panjang gelombang suara dapat dirumuskan 

sebagai berikut = c/f 

Dimana c = kecepatan rambat bunyi 

Dimana f = frekuensi 

 Berdasarkan frekuensi suara dapat dibedakan menjadi: 

1. Infrasound    0 Hz – 20 Hz 

2. Pendengaran Manusia  20 Hz – 20 KHz 

3. Ultrasound   20 KHz – 1 GHz 

4. Hypersound   1 GHz – 10 THz 
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 Suara yang dapat didengar oleh manusia dikenal sebagai audio, dan 

gelombangnya sebagai accoustic signals. Sedangkan suara diluar tingkatan 

pendengaran manusia disebut noise yang artinya getaran yang tidak teratur dan 

tidak berurutan dalam berbagai frekuensi (Rianto, 2011) 

 Amplitudo 2.3.2

Amplitudo dapat diartikan sebagai keras lemahnya suatu bunyi atau tinggi 

rendahnya suatu gelombang bunyi. Amplitudo memiliki satuan decibel (db). 

Bunyi dapat didengar oleh telinga manusia jika tingkat volumenya lebih besar dari 

85 dB dan pada ukuran 130 dB, mampu merusak gendang telinga manusia. 

Adapun rumus untuk menghitung nilai amplitudo adalah sebagai berikut 

(Prasodjo & Naryoko, 2007): 

T = f x t             (2.1) 

Keterangan: 

f : frekuensi 

t : waktu melakukan getaran (s) 

2.4 Audio 

Audio merupakan bunyi atau suara yang dihasilkan oleh getaran suatu 

benda. Agar dapat di tangkap oleh telinga manusia getaran tersebut harus kuat 

minimal 20 kali / detik. 

Definisi audio lainnya adalah merupakan salah satu elemen penting, karena 

ikut berperan penting dalam membangun sebuah sistem komunikasi dalam bentuk 

suara, yaitu suatu sinyal elektrik yang akan membawa unsur – unsur bunyi 

didalamnya. Audio terbentuk melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengambilan 

atau penangkapan suara, sambungan transmisi yang membawa bunyi, amplifier 

dan lain lain (Andi, 2004). 

2.5 File WAV 

File WAV (Waveform Audio File Format) merupakan format file digital 

audio yang disimpan dalam bentuk digital dengan ekstensi WAV. File itu 

menyimpan amplitude dan frekuensi suara sehingga membutuhkan tempat 
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penyimpanan yang besar (Wiedjaja, 2004). File WAV itu dikembangkan oleh 

Microsoft dengan format PCM. File WAV merupakan salah satu file yang 

dikenali dalam Matlab audio. File WAV dibagi menjadi 3 bagian dalam 

menyimpan informasi, masing-masing bagian di sebut chunk. 3 bagian tersebut 

diantaranya :  

1. Chunk yang pertama adalah chunk RIFF. Chunk ini menyatakan bahwa file 

tersebut adalah file WAV.  

2. Chunk yang kedua adalah chunk FORMAT. Chunk ini berisi parameter atau 

sifat file wav, misalnya parameter sample rate.  

3. Chunk yang ketiga adalah chunk DATA. Chunk ini berisi data dari sinyal 

sesungguhnya. 

2.6 Pengenalan Suara 

Pengenalan suara adalah suatu upaya untuk mengenali atau mengidentifikasi 

suara yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Dalam tahap pengenalan 

pola terdapat dua bagian, yaitu tahap pembelajaran pola dan tahap perbandingan 

pola melalui pengenalan suara. Gambar dibawah ini menunjukkan pembelajaran 

pola dan perbandingan pola (Khasanah, 2013). 

 
Gambar 2.3 Pembelajaran Pola 

 

Gambar 2.4 Pengenalan Suara 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan dari masing-masing blok : 

1. Pengekstraksi ciri 

Pada proses ini yang dilakukan adalah mendapatkan sederetan besaran pada 

bagian sinyal masukan untuk menetapkan pola pembelajaran atau pola uji. 
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2. Pembelajaran pola 

Bunyi suara dari kelas yang sama yang berhubungan dengan satu atau lebih 

pola uji, digunakan untuk membuat pola representatif dari ciri-ciri kelas 

tersebut. Hasilnya berupa sebuah pola referensi yang dijadikan sebuah model 

dan mempunyai karakteristik bentuk statistik dari ciri-ciri pola referensi. 

3. Perbandingan dengan pola model 

Pola uji yang dikenali dibandingan dengan setiap kelas pola referensi. 

Persamaan besaran antara pola uji dengan setiap pola referensi akan dihitung. 

4. Pengambilan keputusan 

Bagian ini adalah proses untuk menentukan kelas pola referensi mana yang 

cocok dengan pola uji berdasarkan klasifikasi pola. 

2.7 Pengenalan Ucapan (Speech Recognition) 

Pengenalan ucapan didefinisikan sebagai proses pengubahan sinyal suara ke 

bahasa (linguistic) mesin dalam bentuk data digital (biasanya berupa teks 

sederhana) (Charisma, 2013). Dengan kata lain, suara menyatakan kemampuan 

untuk mencocokkan pola dari yang didapatkan atau yang pengenalan diperoleh 

perbendaharaan kata terhadap sinyal suara ke dalam bentuk yang tepat. Atau dapat 

dikatakan pengenalan ucapan adalah suatu proses dimana komputer dapat 

mengenal kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Secara umum suatu sistem 

pengenalan ucapan, yang merupakan bagian dari pengenalan suara memiliki dua 

proses. Proses pertama adalah ekstraksi ciri dan proses kedua adalah pencocokan 

pola. 

2.8 Linear Predictive Coding (LPC) 

Ciri sinyal ucapan sangat berguna pada sistem pengenalan suara. Salah satu 

metode yang digunakan untuk proses ekstraksi ciri adalah LPC. Analisis prediksi 

linear adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah pendekatan 

sinyal suara. Peramalan linear secara khusus merupakan metode yang cocok 

dalam pengolahan sinyal suara. Metode ini dapat juga diterapkan dalam 

pengenalan kata. Tujuan dari digunakannya metode ini adalah untuk mencari nilai 

koefisien LPC dari suatu sinyal.  
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 ( )     (   )     (   )       (   )                             (2.2) 

dengan koefisien a1, a2, ..... ap diasumsikan bernilai konstan selama frame analisis 

ucapan. Gambar 2.7 menunjukkan blok diagram analisis LPC (Saksono, 

Hidayatno, & Ajulian, 2008). 

 

Gambar 2.5 Diagram Blok Pemrosesan LPC 

Langkah-langkah analisis LPC untuk pengenalan ucapan adalah (Windi & 

Tammimi, n.d.) : 

 Preemphasis 2.8.1

Preemphasis merupakan sebuah tahap untuk mendeteksi adanya aktivitas 

suara atau tidak. Pada tahap ini sinyal akan dinormalisasi dengan mencari nilai 

tertinggi dari gain pada sample suara pada angka 1.0 ataupun -1.0. 

 ̃( )    ( )–  ̃ (   )                  (2.3) 

 ̃( )  = sinyal suara yang telah di-emphasis 

 ( )  = sinyal suara awal 

   = koefisien filter yang umumnya bernilai 0.95 

 Frame Blocking 2.8.2

Proses ini akan membagi sinyal audio kedalam bentuk frame. Masing-

masing frame terdiri atas N-sample. Proses frame blocking dapat dilihat pada 

Gambar 2.8 berikut ini. 

 

Gambar 2.6 Proses Frame Blocking 
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 Windowing 2.8.3

Windowing adalah proses yang dilakukan untuk meminimalisir 

diskontinuitas antar frame yang dapat menyebabkan kehilangan informasi yang 

terdapat pada suatu sinyal. Konsepnya adalah meruncingkan sinyal ke angka nol 

pada permulaan dan akhir setiap frame. Bila window didefinisikan sebagai w(n), 0 

≤ n ≤ N-1, dengan N adalah jumlah sampel dalam tiap frame, maka hasil dari 

proses ini adalah sinyal Window memiliki beberapa bentuk, dalam kasus ini 

digunakan hamming window yang mempunyai persamaan sebagai berikut : 

  ̃( )    ̃( ) ( )                   (2.4) 

Keterangan :   ̃( ) = Sinyal hasil widowing sampel ke-n 

  ̃( )  = Nilai sampel ke-n 

 w(n)  = Nilai window ke-n 

 n   = 0, 1, 2, 3…..N-1 

 N = Jumlah sample dalam frame 

Selanjutnya dihitung nilai windowing sinyal berdasarkan hasil fungsi hamming 

window. 

 ( )        –           (
   

   
)            –        (2.5) 

Keterangan :  w(n)  = Window 

 N = Jumlah sample pada masing-masing frame 

 n = 0, 1, 2, 3,…,N-1 

 Analisa Autokorelasi 2.8.4

Pada tahap ini masing-masing frame yang telah di windowing 

diautokorelasikan untuk mendapatkan :  

  ( )   ∑   ̃( )  ̃(   )
   
         (2.6) 

Keterangan : 

  ̃ : Nilai windowing 

   : Hasil setelah autokorelasi 
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Dimana nilai autokorelasi yang umum digunakan  adalah orde dari analisa 

LPC yaitu 16. Sehingga ciri yang akan digunakan untuk hasil LPC ini  

menggunakan 15 ciri. Autokorelasi ke-0 melambangkan energi dari frame yang 

bersangkutan dan ini merupakan salah satu keuntungan dari metode autokorelasi. 

 Ekstraksi Ciri LPC 2.8.5

Langkah selanjutnya adalah analisa LPC, dimana pada tahap ini p+1 

autokorelasi pada setiap frame diubah menjadi satu set LPC parameter yaitu 

koefisien LPC, koefisien pantulan (reflection coefficient), koefisien perbandingan 

daerah logaritmis (log area ratio coefficient) Salah satu metode untuk melakukan 

hal ini ialah metode Durbin yang dinyatakan dalam algoritma dibawah ini :  

 ( )   ( )         (2.7) 

   
{ ( )  ∑   

(   )
 (|   |)   

   }

 (   )
.1<= m <=p          (2.8) 

  
( )
             (2.9) 

  
( )
   

(   )
        

(   )             (2.10)  

   (     
 ) (   )        (2.11) 

 ( )  ( ( )   (   ))         (2.12) 

Persamaan diatas direkursi untuk i=1,2,...,p dan penyelesaian akhirnya 

berupa : 

E(i)  = nilai Error pada LPC ke-i 

α(i)  = nilai koefisien LPC ke-i 

ki  = nila koefisien pantulan 

G(i)  = nilai vector ciri suara ke-i 

2.9 Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan Saraf Tiruan merupakan suatu sistem komputasi yang berdasarkan 

pada pemodelan saraf biologis. JST dapat dibayangkan berupa jaringan dengan 

elemen pemroses sederhana yang saling berhubungan. Elemen tersebut 

berinteraksi melalui sambungan variabel berupa bobot. 
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Pada tahun 1943 dua orang ilmuan yang bernama Warren McCulloch dan 

Walter Pitts memperkenalkan model matematis sederhana dari neuron. Model 

tersebut disebut dengan model McCulloch-Pitts yang terdiri dari banyak masukan 

dan hanya satu keluaran. (Susanto, 2011) 

JST merupakan suatu konsep belajar. JST menyimpan ilmu pengetahuannya 

dalam nilai bobot sambungan (seperti synapsis dalam otak manusia). Dan elemen-

elemen (neuron) yang menghasilkan keluaran. Untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan, JST membutuhkan algoritma pembelajaran yaitu untuk 

mempelajari data historis yang ada.  

2.10 Learning Vector Quantization (LVQ) 

LVQ merupakan suatu metode untuk melakukan pembelajaran atau 

pelatihan pada lapisan kompetitif terawasi. Pembelajaran LVQ yaitu dengan 

mengklasifikasikan vektor masukan ke kelas target yang ditentukan oleh 

pengguna. 

Jaringan LVQ mempunyai dua lapisan tersembunyi, yaitu lapisan kompetitif 

dan lapisan linier. Lapisan kompetitif disebut dengan Self Organizing Map 

(SOM). Neuron–neuron pada lapisan ini akan berkompetisi dengan algoritma 

kompetisi dan menghasilkan neuron pemenang. 

Adapun algoritma pembelajaran LVQ yaitu sebagai berikut :  

Algoritma ini mengubah bobot satu neuron yang paling dekat dengan vektor 

masukan. Misal vektor masukan berupa x = (x1, x2, ...xn), keluaran vektor bobot 

neuron ke-j yaitu Wj = (W1j, W2j, ... Wnj), Cj = kelas yang mewakili neuron ke-j, 

T =  kelas yang benar untuk masukan X, dan jarak ecludean antara vektor 

masukan dan vektor bobot dinyatakan sebagai berikut: 

d(j)√∑ (      )  
           (2.13) 

dengan 

 x – wj = ((xi - wij),(x2 – w2ij),..,(xn - wnj))                (2.14) 

Maka perubahan bobot neuron dilakukan dengan langkah – langkah sebagai 

berikut : 

Langkah 0 : Inisialisasi vektor bobot dan laju pembelajaran α 
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Langkah 1 : Jika kondisi untuk berhenti salah, laksanakan langkah 2 sampai 6 

Langkah 2 : Untuk tiap vektor masukan x, laksanakan langkah 3 dan 4 

Langkah 3 : Hitung nilai j sehingga d(j) minimum 

Langkah 4 : Mengubah bobot neuron ke-j sebagai berikut : 

  Jika T = Cj maka 

  (   )    ( )   (    ( ))      (2.15) 

  Yaitu mendekatkan vektor bobot w ke vektor masukan x 

  Jika T ≠ Cj maka 

  (   )    ( )   (    ( ))      (2.16) 

  Yaitu menjauhkan vektor bobot w ke vektor masukan x 

Langkah 5 : Mengurangi nilai laju pembelajaran α  

                 (2.17) 

Setelah selesai dilakukan pelatihan, maka akan di peroleh bobot-bobot akhir. 

Bobot-bobot inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bobot untuk melakukan 

pengujian. 

2.11 Akurasi 

Akurasi suara yaitu seberapa besar nilai kedekatan pengukuran kuantitas 

suara terhadap nilai yang sebenarnya. Dari pengenalan suara yang dibuat akan 

dilakukan pengujian sistem untuk menghitung hasil akurasi berapa persen yang 

diperoleh. Tingkat akurasi sistem akan dihitung untuk mengevaluasi hasil 

penelitian. Persentase tingkat akurasi dihitung dengan rumus sebagai berikut 

(Pratama, 2013):   

                
                       

                       
         (2.18) 

2.12 Penelitian Terkait 

Berikut adalah beberapa penilitian sebelumnya yang menjadi acuan dan 

dasar penelitian ini : 
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Tabel 2.7 Penelitian Terkait 

No Peneliti Metode Kasus Kesimpulan 

1 Haby Bagus 

Prasetyo, 2016  

LPC dan HMM Pengenalan 

Ucapan huruf 

Hijaiyah 

Setelah dilakukan 

bebrapa sekenario 

pengujian didapatkan 

akurasi terbaik untuk 

testing 58.93% dan 

training 99.60% 

dengan jumlah data 

28 kelas 

2 Ivana, 2011 LPC dan LVQ Pengenalan 

Ucapan huruf 

Vocal 

Masing-masing huruf 

vocal dapat dikenali 

dari masing-masing 

karakteristik huruf 

dengan persentase 

terbaik 91.6% 

3 Sigit Nur 

Rohman, 2012 

LPC dan BPNN Pembelajaran 

pengucapan 

nama hewan 

Penelitian ini 

menghasilkan akurasi 

berbeda-beda pada 

setiap suku kata. 

Dengan akurasi 

tertinggi yaitu 85%. 

4 Susetyo Bagas 

Bhaskoro, 

2012 

LPC dan LVQ Aplikasi 

pengenalang 

gender dengan 

suara 

Berdasarkan jumlah 

data untuk laki-laki 

dan perempuan yang 

mana masing-masing 

data sebanyak 5, 10 

dan 5 yaitu 53.94%, 

56.36%, dan 75.76%. 

 


