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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan pada bidang teknologi 

informasi, maka semakin banyak hiburan yang bisa didapatkan secara digital. 

Salah satunya adalah musik. Musik dapat dengan mudah didapatkan melalui 

internet, baik dengan melakukan pembelian pada aplikasi penyedia musik 

berbayar maupun dengan men-download musik–musik tersebut secara gratis. 

Musik digital juga digunakan oleh radio untuk menjalankan programnya. 

Pada setiap program radio tidak pernah terpisahkan dengan musik. Pada setap 

program radio, musik diputar berdasarkan tema tertentu. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan dengan salah satu penyiar radio mentari indra, yaitu Tommy 

Dinata, diketahui bahwa radio memerlukan klasifikasi musik berdasarkan 

genrenya untuk kepentingan program radio. Seperti misalnya program khusus 

musik pop atau musik jazz. Klasifikasi dilakukan agar musik yang diputar saat 

program dapat ditemukan dengan mudah. Permasalahan yang sering ditemukan 

adalah ketika seorang penyanyi dengan genre musik tertentu mengeluarkan lagu 

yang berbeda dari genre musiknya. Hal ini menyebabkan Music Director 

kesulitan dalam menempatkan lagu baru tersebut ke dalam Playlist yang sesuai 

dengan genre musiknya. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengklasifikasikan suatu musik 

berdasarkan genre musiknya seperti penelitian (Dillak dkk, 2012) dilakukan 

klasifikasi jenis musik dari suatu lagu dengan menggunakan ekstraksi fitur Short 

Time Energy (STE) dan Zero Cross Rate (ZC). STE dan ZC merupakan metode 

ekstraksi fitur dengan domain waktu. Ekstraksi fitur pada domain waktu memiliki 

kelebihan yaitu sinyal suara yang dihasilkan dapat dilihat perubahannya dari 

waktu ke waktu sehingga bisa digunakan dalam melakukan klasifikasi genre 

musik yang memiliki perbedaan sinyal suara yang jelas. Hasil pelatihan pada 

penelitian ini menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Lerning Vector Quantization 

(LVQ). 
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Pada data digital berupa musik, terdapat beberapa cara untuk mendapat 

ekstraksi fitur yang terdapat pada suatu musik, seperti ekstraksi berdasarkan 

domain waktu dan ekstraksi berdasarkan domain frekuensi. Pada penelitian Arif 

Setiawan dan Putri Kurnia Handayani pada tahun 2012 dilakukan penelitian 

mengenai Klastering Suara Berdasarkan Gender Dengan Ekstraksi Ciri Berbasis 

Domain Waktu. Pada penelitian ini dilakukan pengklasifikasian suara berdasarkan 

jenis kelamin atau gender dapat dilakukan dengan ekstraksi ciri Sort Time Energy, 

Zero Crossing Rate, Spectral Centroid, dan Spectral Flux. Nilai rata-rata dari 

masing-masing ciri dihitung dengan Standart Deviasi, untuk memperoleh rata-

rata, lalu diolah untuk pengklasifikasian. 

Untuk proses klasifikasi, beberapa metode klasifikasi telah digunakan 

seperti metode Learning Vector Quantization (LVQ) pada penelitian (Dillak dkk, 

2012). Pada penelitian ini file musik diklasifikasikan menurut genre musiknya 

menggunakan metode LVQ dengan tingkat akurasi sebesar 80%. Akan tetapi, 

terdapat beberapa penelitian yang telah menggunakan Modified K-Nearest 

Neighbor (MKNN) untuk klasifikasi. Seperti pada penelitian (Mutrofin dkk, 

2014) mengenai Optimasi Teknik Klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor 

(MKNN) Menggunakan Algoritma Genetika. Pada penelitian ini didapatkan 

akurasi 100% dalam mengklasifikasikan data iris. 

Pada penelitian yang melakukan klasifikasi menggunakan metode MKNN 

sebelumnya, (Parvin, Alizadeh, & Minati, 2010), mendapatkan nilai akurasi yang 

tinggi. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa hasil atau akurasi metode 

klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) lebih baik dari K-Nearest 

Neighbor (KNN). Oleh Karena itu, pada penelitian ini menggunakan metode 

klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) untuk mengklasifikasikan file 

musik berdasarkan genrenya. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka akan 

dilakukan penelitian untuk mengklasifikasikan musik berdasarkan genrenya 

menggunakan ekstraksi fitur berdasarkan domain waktu Short Time Energy (STE) 

dan Zero Cross Rate (ZC) serta metode klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor 

(MKNN). Data musik yang digunakan adalah lagu yang memiliki genre musik 

pop, rock maupun jazz dengan menggunakan format *.mp3. Genre musik pop, 
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rock dan jazz dipilih untuk diklasifikasikan karena menurut (Gabela dan 

Sampurno, 2014) jenis musik yang memiliki tingkat kejernihan dan kehalusan 

sinyal yang paling tinggi berdasarkan nilai dimensi fraktal adalah musik pop dan 

yang paling rendah adalah musik jazz adapun musik rock berada di tengah–

tengah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah bagaimana melakukan klasifikasi sebuah file musik 

berdasarkan genre musiknya dengan menggunakan metode klasifikasi Modified 

K-Nearest Neighbor (MKNN) dan menggunakan ekstraksi fitur berbasis domain 

waktu dengan metode Short Time Energy (STE) dan Zero Crossing Rate (ZC). 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Data musik yang digunakan adalah 150 lagu dengan rincian 50 data 

musik bergenre pop, 50 data musik bergenre rock serta 50 data musik 

bergenre jazz. 

2. Data musik diunduh dari https://www.planetlagu.blog dan 

https://www.musikenak.com. 

3. Format data musik yang digunakan adalah *.mp3. 

4. Data musik yang digunakan adalah frame musik berdurasi 10 detik 

yang diambil pada bagian refrain pertama musik. 

5. Ekstraksi fitur yang digunakan adalah ekstraksi fitur Short Time 

Energy (STE) dan ekstraksi fitur Zero Cross Rate (ZC). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengimplementasikan metode klasifikasi Modified K-Nearest 

Neighbor (MKNN) serta ekstraksi fitur Short Time Energy (STE) dan 

Zero Cross Rate (ZC) dalam pengklasifikasian genre musik. 

https://www.planetlagu.blog/
https://www.musikenak.com/
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2. Mengetahui akurasi sistem dalam melakukan klasifikasi terhadap genre 

musik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang hal umum dari Tugas Akhir ini. Terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori – teori serta perhitungan yang penulis lakukan pada 

penelitian ini. Seperti pengertian genre, perbedaan antar genre musik, proses 

pengenalan genre musim dengan ekstraksi ciri, proses klasifikasi hingga metode 

yang perhitungan akurasi. Serta pemaparan penelitian terkait studi kasus dan 

metode yang akan digunakn pada penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi penjelasan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Mulai dari 

identifikasi, perumusan masalah, pengumpulan data, analisa dan perancangan, 

implementasi dan pengujian hingga kesimpulan dan saran. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi langkah kerja analisa dan perancangan aplikasi yang akan dibangun.  

Analisa dilakukan dengan melakukan analisa data dan analisa sistem yang akan 

dibangun. Seperti melakukan analisa  metode ekstraksi ciri Short Time Energy 

(STE) dan Zero Crossing Rate (ZC) serta metode klasifikasi Modified K-Nearest 

Neighbor (MKNN). Sedangkan perancangan dilakukan dengan membuat 

flowchart aplikasi klasifikasi genre musik yang akan dibangun serta perancangan 

antar muka sistem. 
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi implementasi dari hasil analisa dan perancangan aplikasi yang 

dibangun dengan menggunakan tool matlab serta pengujian dari metode yang 

digunakan dalam pembangunan aplikasi tersebut. Pengujian yang dilakukan 

adalah pengujian akurasi aplikasi dalam mengklasifikasikan genre musik. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yang merupakan 

jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya serta saran atas 

hasil penelitian yang dilakukan untuk peneliti selanjutnya.  

 


